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Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar beställnings-, lagrings- och provianteringsproblematiken 
för Stena Shopping på ett av Stena Line Scandinavia AB:s fartyg M/S Stena Jutlandica. 
Därmed är inte sagt att dess resultat inte skulle vara lämpligt att applicera på andra fartyg 
med liknande problem. 
 
Fartyget har kraftigt varierande antal passagerare vilket leder till att försäljningen i 
butiken skiftar mellan turer och säsonger. Detta ställer stora krav på att beställningar 
följer bokningsantalet. Ombord finns ett stöd i form av maxlagersystem som definierar 
hur mycket som skall beställas. Detta är dock ett statiskt system och tar inte hänsyn till 
bokningsläge.  
 
Vidare så har vi även funnit på problem vid proviantering under högsäsong och under 
storhelger, då liggetiden på 45 minuter inte är tillräcklig för att få ombord alla varor, 
vilket vi redogjort lösningar för genom att antingen öka beställningarna de datum då det 
finns mer tid eller omstrukturera returhanteringen. Dessutom har vi arbetat med att ta 
fram lösning för att minska beroendet av lager ombord. 
 
Denna uppsats ger förslag till butiken ombord för att komma till rätta med dessa problem, 
och som grund för lösning har vi arbetat fram en matris för alkoholhaltiga drycker samt 
konfektyr där vi definierat vilka produkter som är mer säljande än andra, och därmed 
måste beställas i större omfattning.  
 
Lösningarna i detta examensarbete vilar inte bara på de observationer och intervjuer vi 
gjort med personal på Stena Line Scandinavia AB, utan vi har även arbetat med 
vedertagna teorier och tekniker för att nå så hållbara lösningar som möjligt. 



Abstract 
This thesis discuss the complex of problems regarding ordering, storing and bunkering 
for the Stena Scandinavia AB:s shop onboard the M/V Stena Jutlandica. The result is not 
limited to be applied for this vessel, but for other with the same problems. 
 
The vessel has a strong variance in the number of passengers which affect the sales in the 
shop, especially during high seasons and vacations. This demand better ordering that 
follows the number of booked passengers. Onboard a support already is installed in the 
computer system called ordering basis. The system although, is static and does not take in 
to consideration number of reserved passengers for actual voyages.  
 
We have further found that there are problems regarding taking the provisions onboard 
during high season and big weekends, when the laytime is no longer than 45 minutes. To 
meet these problems we have suggested larger deliveries to the shop during days when 
there are smaller quantities over all to take onboard. An alternative solution is to return 
empty pallets in Frederikshaven. 
 
This thesis gives proposals for the shop to manage these problems. Were the key factor is 
our matrix for alcoholic beverage and confectionery, were we define those products that 
are most selling and therefore most be ordered in larger quantity. 
 
The solution in our essay is not merely founded on observations and interviews we made 
whit personnel at Stena Line Scandinavia AB, but also have established theory and 
techniques been used to reach a valid solution. 
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Begreppslista 
1:man Försteman/arbetsledare i butiken. 
 
Beställningspunkt Här måste beställningen göras för att klara kundförsörjningen 

under leverantörens leveranstid utan att behöva utnyttja 
säkerhetslagret. 

 
Conveyor Engelska för transportband. I detta arbete använder vi 

begreppet för den provianteringshiss som finns ombord på 
m/s Stena Jutlandica. 

 
Lev. tid Leverantörens leveranstid. 
 
Maxlager Säkerhetslager + inköpskvantitet. 
 
Medellager Säkerhetslager + halv inköpskvantitet. 
 
Passagerarcertifikat Certifikat som utvecklats av Stena Line som bestämmer det 

antal passagerare som företaget godkänner för en resa. 
Beroende på nivå så anpassas fartyget med en besättning som 
motsvarar företagets servicenivå. Detta passagerarcertifikat 
har alltså inte med säkerhetsaspekterna att göra. 

 
Pax Populär benämning på passagerare. 
 
ROPAX En typ av RoPax-fartygen är utvecklade för såväl passagerare 

som frakt men betoningen ligger på frakt. Dessa fartyg har 
stora och mycket lättlastade däck för lastbilar, trailers och 
personbilar. Förutom allmänna faciliteter som restauranger, 
spelautomater och bio finns det även chaufförsutrymmen 
med enskild matsal, duschrum och hytter. 

 
Space Management Ett system för att säkerställa att varorna i butik får ett 

hyllutrymme som motsvarar den andel de säljer. De varor 
som säljer mest får också störst hyllutrymme. 

 
Säkerhetslager Säkerhetslager används för att täcka upp de slumpmässiga 

störningar som finns i företagets omgivning. Exempel på 
störningar kan vara efterfrågevariationer, ledtidsvariationer 
eller produktionsstörningar. 

 
Täckningsbidrag Skillnaden mellan en varas försäljningspris och de kostnader 

som är knutna till just den varan. 
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1 Bakgrund 
I det här kapitlet redogör vi för bakgrunden och förutsättningarna till uppsatsen. Vi 
redogör för uppsatsens motiv och syfte samt gör relevanta avgränsningar. 

1.1 Motiv till det valda problemet 
Stena Jutlandica är ett så kallat ROPAX-fartyg som lätt kan anpassas till olika säsonger 
och dess variationer i typer av last och antal passagerare. För butiken ombord innebär det 
att dess beställningar måste vara i paritet med det aktuella antalet passagerare för att inte 
riskera att stå med tomma hyllor, men även för att inte ha ett för stort lager ombord. Detta 
är en av anledningarna till att vi valt att fördjupa oss inom logistikhanteringen ombord på 
Stena Jutlandica. Till detta har även uppkommit problem som har med beställningarna till 
butiken att göra. Exempel på det är problematiken kring proviantering. 
 
Det grundläggande motivet för uppsatsen är dock fortfarande att få fram lösningsförslag 
till hur beställningsrutiner bör gå till. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta fram förslag till ett effektivare beställningssystem, samt ge 
förslag på hur Stena Jutlandica kan genomföra sina beställningar för att få ett jämnare 
varuflöde in till fartyget för att undvika provianteringar med ett för stort antal pallar att 
lasta ombord per provianteringstillfälle. 

1.3 Problemanalys 
M/S Stena Jutlandica är ett passagerarfartyg som mellan olika dagar och avgångar har 
mycket varierande antal passagerare ombord. Detta leder till stora variationer i 
försäljning, och skapar en problematik då beställningar skall göras. Till hjälp finns en 
funktion i datasystemet Ros som kallas för beställningsunderlag. Beställningsunderlaget 
är dock omständligt att ändra i, då det varierande passagerarantalet kräver att vissa 
justeringar görs. Resultatet blir att en beställning görs ”lite mellan tummen och 
pekfingret”. 
 
I dagsläget finns det heller ingen klassificering av produkterna ombord i butiken, vad 
gäller försäljningsvolymer där man enkelt kan se hur en produkts försäljning ser ut och 
vilka produkter som är storsäljande; något som också bidrar till att beställningar görs per 
antaganden. Detta kan slutligen leda till brister eller att ett onödigt lager genereras 
ombord. 
  
Ett annat problem som finns är den korta hamnliggetid som fartyget har, vilket innebär att 
vid vissa provianteringar är tiden så knapp att all proviant inte hinns med att fås ombord 
innan det är dags för fartyget att lämna kaj. Därmed har vi fastställt de tre huvudproblem 
som är grunden för denna uppsats; 

• Beställningsproblematiken 
• Lagringsproblematiken 
• Provianteringsproblematiken 
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1.4 Avgränsningar 
Vi väljer att inrikta oss endast mot sprit och konfektyr, det vill säga övrigt sortiment 
såsom parfym, leksaker etc. lämnar vi därhän. Utöver det har vi så gott som helt uteslutet 
interaktionen med de andra avdelningarna ombord på fartyget. 
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2 Metod 
I detta kapitel redogörs de metodval som använts för genomförandet av examensarbetet 
samt tillvägagångssätt för datainsamling. Metod kan i den här framställningen ses som 
ett uttryck för hur problemlösningen läggs till rätta och genomförs1. 

2.1 Undersökningsmetod 
Inriktningen och riktlinjer på examensarbetet har vi utarbetat tillsammans med våra 
handledare ass. Butiksservicechef Sören Bernhardsson, 1: man (arbetsledare) Ann-Sofie 
Meldau och 1: man Michael Klingvall ombord på Stena Lines fartyg M/S Stena 
Jutlandica och tekniklektor Göran Lindholm på Sjöfartshögskolan i Göteborg. Dessutom 
har vi varit i kontakt med John-Erik Sund på Stena Line Scandinavia AB som arbetar 
med Space Management för Stena Shopping. 
 
Undersökningsmetoden i detta arbete kan liknas vid en fallstudie. Fallstudiemetodiken 
syftar till att undersöka ett fåtal objekt i en mängd avseenden2. Fallstudier har i 
vetenskapliga sammanhang tillmäts värde för att ta fram hypoteser eller för att illustrera. 
Eriksson & Wiedersheim tar upp tre särdrag för fallstudier: betoning av aktörsrollen, 
studier av historiska förlopp och en god förmåga att kommunicera med verkligheten, dvs. 
”kartan blir ganska lik verkligheten”. I arbete blir vår aktörsroll bl. a att bidra till en 
förändring av varuflödet till butiken ombord och sätta oss in och förstå de andra 
aktörernas roller och betydelser för varuflödet så som passagerare och dess antal, säsong 
på året, trender, reklam osv. Studierna baseras på ”historisk” statistik från 1 januari till 31 
december 2004 och det är den statistiken som även ger oss förmågan att kunna 
kommunicera med verkligheten och skapa dess karta. 
 
Beroende på sättet att mäta och graden av mätbarhet kan man tala om undersöknings data 
som kvalitativ eller kvantitativ. Med en kvalitativ undersökning menas att man samlar in, 
tolkar, och analyserar data som inte kan utryckas i sifferfrom på ett meningsfullt sätt, 
medan data i en kvantitativ undersökning både uttrycks och analyseras i sifferform. 
Kvantitativa undersökningar är oftast upplagda som fallstudier där det insamlade 
materialet uttrycks i sifferform och också analyseras kvantitativt3. 
 
Detta arbete består främst av en kvantitativ undersökning, eftersom en kartläggning av 
försäljningsflödet på varorna som saluförs består av att undersöka hur olika 
passagerarantal höjer eller sänker den försäljningen. En kvalitativ undersökning har 
använts vid kartläggning av varuflödet och samspelet som krävs vid proviantering då 
flera avdelningar ombord måste samsas om samma utrymme och proviantintag. 
 
Rapportens teorikapitel är uppdelat i två huvuddelar, lager och lagerstyrning. Syftet med 
uppsatsen är att ta fram förslag till ett effektivare beställningssystem, samt ge förslag på 
hur företaget kan genomföra sina beställningar för att få ett jämnare varuflöde in till 
fartyget. Allt för att undvika provianteringar med ett för stort antal pallar att lasta ombord 

                                                
1 Darmer & Freytag, Företagsekonomisk undersökningsmetodik, 1995 
2 Eriksson & Wiedersheim, Att utreda, forska och rapportera, 1991 
3 Lekvall & Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut, 1993 
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och att undvika tomma hyllor eller överfulla lager. I och med detta krävs även att hänsyn 
tas till företagets lagerstyrningsprinciper för att kunna fastställa vilka lagernivåer som 
skall gälla i lagret. 
 
Vidare är nulägesbeskrivningen och analysen beskriven sett ur hur varuflödet ser ut 
genom företaget genom just de särdrag som Eriksson & Wiedersheim tar upp om 
fallstudier, aktörernas roll, det historiska förloppet och en kartläggning av verkligheten. 
Utifrån analysens slutsatser har det mynnat i att en nytt beställningsförfarande bör 
utformas för hantering av konfektyr och sprit, den presenteras i kapitlet; 7 Resultat. 

2.2 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoder handlar om det sätt information inhämtas för att uppfylla syftet. 
För att datainsamlingen ska blir tillförlitlig och trovärdig är det viktigt att eftersträva hög 
validitet och reliabilitet4. Under arbetets gång har data insamlats både via litteraturstudier 
och empiriska studier. 

2.2.1 Validitet och reliabilitet 
Med reliabilitet och validitet anges kvaliteten, tillförlitligheten och användbarheten hos 
mätinstrument och den insamlade data. Insamlingen kan sedan bestå av intervjuer, 
enkäter, observationer och läsning som tillsammans bildar underlaget. Frågor och 
blanketter formuleras, tekniska hjälpmedel och plats för observation väljs. Alla dessa 
hjälpmedel är mätinstrument som ska ge svar på det som söks5. 
 
Det handlar också om överensstämmelsen mellan det teoretiska begreppet och 
mätningen. Ju bättre överensstämmelsen är, desto bättre är validiteten dvs. 
mätinstrumentets förmåga att mäta det som det avser att mäta6. Inför varje genomförd 
intervju har vi berättat om undersökningens syfte för respondenten och också sett till att 
vi är överens om betydelsen i de begrepp vi använt genom intervjun. Detta är ett 
arbetssätt för att höja en undersöknings validitet7. 
 
Reliabiliteten anger mätinstruments förmåga att vid upprepad mätning på ett konstant 
objekt ge samma resultat8. Ett annat utryck är att reliabiliteten är en fråga om 
instrumentens stabilitet och frihet från slumpinflytande9. För en hög reliabilitet ska frågor 
formuleras så att det går särskilja sakupplysningar från egna upplevelser och reaktioner 
samt att strukturerade metoder används. Under arbetes gång har handledare samt övriga 
kontaktpersoner fått bekräfta att våra slutsatser av intervjuer och observationer stämmer 
överens med den bild de velat förmedla. På detta sätt har rapportens validitet ökats. 

                                                
4 Burell & Kylén, Sju steg vid utredningar och projekt, 2001 
5 Ibid. 
6 Bäck & Halvarson, Metod bok, 1992 
7 Burell & Kylén, Sju steg vid utredning och projekt, 2001 
8 Bäck & Halvarson, Metod bok, 1992 
9 Burell & Kylén, Sju steg vid utredning och projekt, 2001 
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2.2.2 Litteraturstudier 
Teoridelen i rapporten bygger på litteraturstudier. Litteraturen som främst består av 
böcker har sökts i Chalmers tekniska högskolas databas Chans och i Göteborgs 
stadsbibliotek katalog Gotlib. De sökord som använts är främst; logistik, lagerhantering, 
lagerstyrning och materialadministration. Även Internetstudier och tidskrifter ingår i 
litteraturstudierna. 

2.2.3 Empiriska studier 
Nulägesbeskrivningen i rapporten grundar sig helt på empiriska studier som utförts i form 
av intervjuer och observationer under själva arbetets gång. Försäljnings- och lagerstatistik 
kommer från butiken och företagets egna försäljnings- och beställningsuppgifter hämtat 
ombord på Stena Jutlandica. 

2.3 Metodkritik 
Från företagets, eller snarare fartygets sida, var förhoppningen att detta examensarbete 
skulle leda till ett nytt sätt att arbeta med beställningar till butiken. Vårt lösningsförslag 
tar inte helt hänsyn till det datasystem som används för beställningar ombord just nu. 
Som vi ser det så är datasystemet ett av de bakomliggande problemen till hemtagning av 
varor till butiken, samt den begränsning det innebär med att flera avdelningar ombord 
måste samsas om samma varuintag/provianthiss för ombordtagning av varor. 
 
Fler och mer djuprotade intervjuer kunde ha skett i början av examensarbetet som då 
hade underlättat det fortskridande arbetet. Vi har dock lärt oss mycket om verksamheten 
under undersökningen gång, men önskar att vi hade haft tid för en ordentlig kartläggning 
av avdelningars förhållande till varandra. Framför allt de olika avdelningarnas syn på vad 
det bakomliggande problemet egentligen bestod i med den samprovianteringen som de 
facto ändå måste ske. 
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3 Teori 
Detta kapitel kommer att behandla de teorier och begrepp som är kopplade till 
examensarbetet. Genom de teorier vi tar upp har vi sedan lagt grunden till analysen och 
förbättringsförslaget. Lager, och lagerstyrning är huvuddelen av teorikapitlet. 

3.1 Lager 
Kostnadsskäl och serviceskäl/kundrelationer är de två huvudsakliga anledningarna till att 
man har lager10. Dvs. att lagret ska kunna ta upp de svängningar som kan komma att 
uppstå mellan produktion och efterfråga. Tillverkningen skall ges en hög 
funktionssäkerhet vilket för med sig kostnader, men kan i många fall också minska andra 
kostnader. I såväl inköp som transport och produktion kan stordriftsfördelar uppnås 
genom att köpa/frakta/producera stora volymer åtgången. Att upprätthålla en service som 
svarar mot kundernas krav och önskemål är av oerhörd betydelse dvs. kunden ska ha 
tillgång till artiklar vid behov. Motiven till lager är alltså välkända och att ha lager är i sig 
inte felaktigt under förutsättningarna att storleken är dimensionerad utifrån fastlagda 
behov och kriterier 11. 
 
Generellt gäller att lagren i någon mening skall hållas låga, och att hålla med lager är inte 
självändamålet. Alla former av lager måste någon gång ifrågasättas, och en första åtgärd 
blir då att försöka eliminera de svängningar som finns i företaget12. I många fall har också 
lager skapats för att ge en intern säkerhet i företaget mot eventuella störningar av olika 
slag i materialflödet. Från Japan kommer en tillverkningsfilosofi som har sitt ursprung i 
konceptet att ta bort alla lager för att identifiera och lyfta fram alla problem i 
produktionen (”Den japanska sjön”)13. Genom att sänka lagernivån kan man se dolda 
problem, risk finns dock att man skapar problem i stället att eliminera dem. 
 

 
Figur 1, Den japanska sjön14 

                                                
10 Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, Modern Logistik – för ökad lönsamhet, 2004 
11 Lumsden, Logistikens grunder, 1998 
12 Storhagen, Materialadministration och logistik, 1995 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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3.1.1 Lagringsprinciper 
Vid framtagning av ett lager är det viktigt att först se till vilken typ av lagringsprincip 
som skall användas. Viktiga parametrar som styr är den genomströmning man har på 
godset, vilken åtkomsttid som anses vara acceptabla och vilka kriterier som kan ligga till 
grund för placeringen. I vissa fall kan olika principer vara aktuella. Godset delas 
vanligtvis upp i plock- och buffertgods15, där en del gods kan kräva flera placeringar både 
för plock- och för buffertlagring. Med genomströmning menas den volym som passerar 
genom lagret per tidsenhet och med åtkomsttid menas den tid det tar från det att ett beslut 
om uttag från lagret, tills artikeln rent fysiskt är utplockad ur lagret16. 
 
Genomströmningen på godset i lagret kommer från vilken typ av uttagningsprincip som 
används, det kan vara FIFO (First In-First Out) eller LIFO (Last In- First Out). FIFO 
används när flödet på godset är rakt det vill säga den artikel som kom in först plockas 
först, medan LIFO är mer användbart om mottagning och avsändning av godset sker på 
samma plats17. Med LIFO ökar däremot risken för inkurans på grund av för lång 
lagringstid då den artikel som kom in senast också tas ut först. 
 
Det finns två huvudsystem för placering av gods, fastplatssystem eller flytande 
placeringssystem. En kombination av dessa används även och kallas blandsystem. Med 
fastplatssystem menas att varje artikel har sin bestämda plats i lagret, både vad gäller 
plock- och buffertlager. Det här systemet kräver en stor lager yta då det måste kunna 
lagra maximaltlager av respektive artikel, medan den faktiska lagernivån kommer att vara 
mindre än så. Vid flytande placeringssystem ställs godset på första bästa plats enligt 
någon typ av prioriteringssystem oftast med tanke på att optimera lagret med avseende på 
plockningseffektiviteten vilket även innebär en mer komplicerad administrativt system än 
vid fastplacering18. Vid ett blandsystem har man fasta plockplatser medan 
buffertplatserna är flytande. Hanteringsarbetet som krävs ligger någonstans mellan de 
båda andra systemen, liksom utnyttjandet av lagerutrymme19. 

3.2 Lagerstyrning 
Teorin runt lagerstyrning och bakgrunden till lagerstyrning är önskan om att minimera 
risken för materialbrist samtidigt som risken för överlager och därmed kapitalbindning 
måste undvikas20. Detta ger upphov till att föra kundens önskemål in i uppbyggnaden av 
lagret, där en kundorderstyrd tillverkning är målet. En strävan i utformandet av ett lager 
är främst att ha hög fyllnadsgrad utan att försvåra arbetet av hantering av godset t.ex. 
gångar för att ta sig runt i lagret. Man måste även se till att arbetsområdet i lagret placeras 
så att inte onödig förflyttning av gods och användande av resurser sker. T.ex. gods som 
omsätts snabbt ska placeras lättillgängligt och gods med lägre omsättning ska placeras 
längre in i lagret. Slutligen bör lagret vara utformat så att det är lätt att hitta, gods ska 

                                                
15 Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, Modern logistik, 2004 
16 Lumsden, Logistikens grunder, 1998 
17 Ibid. 
18 Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, Modern logistik, 2004 
19 Ibid. 
20 Berglind, Lönsam logistik, 1993 
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vara placerat så att inget onödigt hanteringsarbete behöver göras, t.ex. flytta på andra 
artiklar som står i vägen21. 
 
Det blir här lätt en konflikt mellan lagringskostnaden för artikeln och dess 
hanteringskostnad. En effektiv hantering kräver en god åtkomst av artiklarna men ger då 
också en hög kapitalkostnad när inte kapaciteten på lagret utnyttjas till max. Medan en 
effektiv lagring kommer till när ett gott volymutnyttjande tillses. Det ger dock höga 
hanteringskostnader när andra artiklar måste flyttas runt på för att kunna komma åt det 
man ska. För att få lagret så kostnadseffektivt som möjligt krävs att en balans uppnås 
mellan å ena sidan lagringskostnader och andra sidan hanteringskostnader22. 
 

 
Figur 2 Lagrings- och hanteringskostnad som funktion av omsättningen23 

 
Genom det lagerstyrningssystem som väljs besvaras sedan frågor som när beställningen 
ska göras?, hur mycket ska beställas åt gången?, hur kan man garantera sig mot 
osäkerhet? Det första två frågorna är kopplade till varandra; beställningsperiodicitet och 
beställningskvantitet. Både beställningsperioden och kvantiteten kan sedan vara fast eller 
flytande och kombineras allt efter behov24, beställningen initieras bara på olika sätt; 
 

• Fast beställningskvantitet – fast beställningsintervall; det krävs att efterfrågan är 
jämn och känd där enbart små förändringar skulle kunna fångas upp av ett 
säkerhetslager. 

• Fast beställningskvantitet − varierande beställningsintervall; här måste en 
kvantitet räknas ut som sedan ska räcka till nästa beställning kommer, det är nu 
lite lättare att följa med i trender och när efterfrågan svänger. Även kallad 
beställningspunktsystem då initieras beställningarna när lagernivån sjunker under 
en i förväg definierad lagernivå. 

• Varierande beställningskvantitet − fast beställningsintervall; här får man räkna ut 
när beställningarna ska göras och sedan från gång till gång bestämma kvantitet 
utifrån förbrukning och prognos. Även här kan svängningar i efterfrågan hanteras. 

                                                
21 Lumsden, Logistikens grunder, 1998 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, Modern logistik, 2004  
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Metoden nämns även som periodbeställningssystem som innebär att beställning 
initieras genom en i förväg definierad intervall. 

• Varierande beställningskvantitet − varierande beställningsintervall; genom den 
här metoden kan man beordra när man verkligen behöver och slipper sitta på ett 
lager av artiklar och produkter. 

 
Vanligast används periodbeställningssystem fastän en beställning görs enbart om 
lagernivån sjunkit under beställningspunkten det vill säga en kombination av punkt två 
och tre. Syftet är dock alltid med det lagerstyrningsmetod som väljs att få en så effektiv 
styrning som möjligt och finna den påfyllningsintervall och kvantitet som ger den totalt 
sett lägsta kostnaden. 

3.2.1 Säkerhetslager 
Lagret ska klara av efterfrågan under partiets hela cykel. Det betyder att lagret utöver den 
normala efterfrågan (som antas följa en normalfördelning) måste kunna ta upp avvikelser 
från den normala efterfrågan, vilket då görs av säkerhetslagret. Säkerhetslagret finns 
alltså till för att gardera sig mot osäkerhet i efterfråga, förseningar och brister i 
leveranser. Normalt ska inte säkerhetslagret röras och utgör en fast kostnad för artikeln. 
Vid brister eller stora avvikelser i efterfrågan måste man om det finns ett krav att 
tillfredsställa kunden, ha ett stort säkerhetslager. Hur stort säkerhetslagret ska vara beror 
dels på hur stor den osäkerheten är och dels på hur hög kundservice man vill erbjuda. 

3.2.2 Lagerkostnader 
Lagerhållningskostnader är det kostnader som kommer av att ha gods i lager, som 
personal för inlagring, registrering, utplockning, inventering mm. Dessutom behövs 
utrustning för hantering (truckar, kranar mm) och lagring (ställage, lastbärare), någon 
form av administrativt lagersystem för kontroll på vad och hur mycket som finns i lagret 
samt var det är placerat och lageryta25. 
 
Varor som ligger i lager innebär bundet kapital, pengar ligger ute för gods, artiklar mm. 
Förhoppningsvis kommer varorna att säljas och kapitalet som bundits bli frigjort. Men 
lager innebär också risker av olika slag. Varorna kan skadas i hantering eller vid inbrott, 
stöld, svinn, inkurans dvs. vissa varor tål bara en begränsad lagring innan de är osäljbara 
(färskvaror av olika slag), andra varor kan bli omoderna efter en tid och kan minska i 
värde (modevaror). 
 
Lagerföringskostnaderna beror till skillnad från lagerhållningskostnaderna på den lagrade 
volymen. För att beräkna lagerföringskostnaderna brukar man ofta använda sig av en 
lagerränta, som representerar kapital- och riskkostnader. Slutsats kan dras att ju mer vi 
har i lager desto högre blir både kapitalkostnaden och riskkostnaden26. 
 

                                                
25 Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, Modern logistik, 2004, litteraturen är inte standardiserad när det gäller 
lagerkostnadsbegreppen. Det finns böcker där lagerhållning och lagerföring används tvärtom än vad vi har 
gjort. 
26 Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, Modern logistik, 2004, se även fotnot 25. 
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Ordersärkostnader är sådana kostnader som är specifika för just en produkt som 
administration, kommunikation, dokumentation och transport, dessutom ingår kostnader 
för mottagning och korntroll av produkterna innan de läggs i lager27. I många 
sammanhang kan det vara intressant att fördela ut de administrativa kostnaderna på 
enskilda order. T.ex. vissa produkter kanske kräver mer i ankomstkontroll, 
fakturakontroll, betalning osv. som sammanlagt medför merkostnader för produkten 
frågan är om det är lönsamt ur totalkostnads perspektiv. 

3.2.3 Prognostisering 
En prognos ska vara en så bra uppskattning som möjligt av kundernas framtida behov. 
All dimensionering av produktionskapacitet, transportkapacitet och lagernivåer utgår från 
någon typ av behovsberäkning28. Sammanfattningsvis kan sägas att prognoser ska ligga 
till grund för företagets planering där det på kort sikt främst gäller att utnyttja och 
samordna befintliga resurser utifrån vissa givna förutsättningar. På lång sikt gäller det 
främst att noga överväga olika distributionsstrategier, med hänsyn till vilka kanaler 
produkten ska säljas genom, vilka lagernivåer och lagerpunkter som krävs, val av 
leveransservicestrategier osv.29. Prognoserna som fås fram ska ge stöd till olika typer av 
strategiska, taktiska och operativa beslut. Metoderna är oftast baserade på matematiska 
formler och beräkningar vilket innebär att informationsunderlaget sätts samman enligt 
klara regler. Det finns en rad olika prognostiseringsmetoder, baserade på olika data som 
orsakssamband; bedömningar av experter samt historik och statestik30. En prognos kan 
definieras som ”systematiska metoder för att förutsäga framtida händelser eller 
tillstånd”31. Det finns mer eller mindre raffinerade system för prognostisering. 
 

 
Figur 3 Exempel på program för prognostisering. Amase Forecasting32 

                                                
27 Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, Modern logistik, 2004, se även fotnot 25. 
28 Persson m fl, Logistik för konkurrenskraft, 1998 
29 Storhagen, Materialadministration och logistik, 1995 
30 Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, Modern logistik, 2004 
31 Persson m fl, Logistik för konkurrenskraft, 1998 
32 Devalog.se, 2005-03-04 
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3.2.4 Push- och Pullsystem 
Två av de vanligaste styrsystemen är pushstyrning och pullstyrning. Med pushstyrning 
menas att logistiken planeras och genomförs med utgångspunkt i en uppskattning av den 
framtida händelseutvecklingen, dvs. prognoser33. Dvs. det innebär att man fastställer en 
plan över vad som skall tillverkas och sedan trycker fram material i kedjan med lager 
mellan de olika enheterna. 
 

 
Figur 4 Pushstyrning34 

 
Systemet innebär både för- och nackdelar. Kapacitetsutnyttjandet blir högt och de olika 
enheterna kan arbeta oberoende av varandra, men genomloppstiden blir lång eftersom 
man har lager mellan enheterna och med det blir kapitalbindningen också hög. 
 
Med pullsystemet utgår man från marknadens efterfrågan. Principen för styrningen är 
istället baserat på att ett parti beställs först när ett behov är fastställt. Fokuseringen ligger 
på konstaterade behov och inte som i pushstyrningen på uppskattade prognoser. Detta 
sker genomgående bakåt genom kedjan vilket innebär att materialet kommer att dras 
genom systemet. 
 

 
Figur 5 Pullsystem35 

                                                
33 Aronsson, Ekdahl och Oskarsson, Modern logistik, 2004 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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3.2.5 ABC-analys 
ABC-analysen har sitt ursprung i den s.k. 80/20-regeln, dvs. att 80 % av företagets 
produkter svarar för 20 % av omsättningen och vice versa. Vad som menas är att ett stort 
antal artiklar svarar för en liten del av omsättningen. En ABC-analys är en process där 
produkterna klassificeras efter volymvärde. Denna klassificering görs för att man skall 
kunna dela upp styrningen av lagret i olika delar. Där en artikels volymvärde (Vv) kan 
preciseras som36: 

pnVv ×=  
Där n = antal artiklar av ett visst artikelnummer under en preciserad tidsperiod 
 p = artikelns värde 
 
A-produkterna har högst volymvärde i analysen och är därför viktigast. I första hand skall 
man därför för A-artiklarna rikta in sig på reduktion av ledtider, ordersärkostnader och 
osäkerhet för dessa samt öka frekvenser, allt i avsikt att öka lageromsättningshastigheten. 
För C-artiklar räcker det med en enklare beställningsprincip och styrteknik för att 
försäkra att en acceptabel leveransservice till en minimalkostand hålls. 
 

 
Figur 6 Volymvärde indelat enligt ABC-analys37 

 
ABC-analysens begränsningar 
ABC-analysen är oftast användbar, men man måste samtidigt vara medveten om dess 
begränsningar. Klassificering med volymvärde som grund säger inget om lönsamheten. 
Den brist som också är mest besvärande, dvs. metoden tar inte någon hänsyn till 
täckningsbidraget för respektive produkt. En produkt som man tjänar mycket pengar på 
kan komma att klassificeras som en C-produkt och därmed bli lågt prioriterad ur 
servicesynpunkt. Det finns också en risk att kompletterande produkter hamnar i olika 
klasser. Man kan då förlora försäljning på en A-produkt därför att leveransservicen är för 
dålig för en kompletterande C-produkt38. Ytterligare en nackdel med att styra lagret 
enbart efter dess volymvärde är att en artikel som har lågt pris och hög förbrukning kan 
mycket väl hamna i samma klass som en artikel med högt pris och låg förbruk39. 

                                                
36 Lumsden, Logistikens grunder, 1998 
37 Ibid. 
38 Storhagen, Materialadministration och logistik, 1995 
39 Lumsden, Logistikens grunder, 1998 
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4 Företagsbeskrivning av Stena Line 
Stena Line är ett internationellt transport- och reseserviceföretag och ett av världens 
största färjerederier. Företaget har ett brett linjenät i Europa och är marknadsledande på 
flera linjer. I Skandinavien, Nordsjön och på Irländska sjön har företaget 17 olika 
linjesträckningar som opereras av 37 fartyg. Organisationen ser ut som på följande sätt att 
verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Skandinavien, Nordsjön, Irländska sjön 
och Frakt. Intäkterna genereras inom tre områden40:  
 

• Resor – dvs. biljettförsäljning för passagerare, bilar och husvagnar samt 
försäljning av paketresor. Dessutom ingår intäkter från hotell- och resebyråer. 
Denna del stod för 38 % av intäkterna 2003. 

• Ombord – omfattar all försäljning i restauranger, barer, butiker och från spel 
ombord. Ombord stod för 25 % av företagets totala omsättning. 

• Frakt/Hamn – omfattar huvudsakligen intäkterna från sjötransporter och 
speditionstjänster. Dessutom ingår hamnintäkter från Stena Lines hamnar. 
Frakt/Hamn stod för 37 % av den totala omsättningen. 

 
I siffror så transporterade Stena Line 12,6 miljoner passagerare, 2,4 miljoner bilar samt 
1,2 miljoner fraktenheter år 2003 på sina fartyg41. Vidare omsatte Stena Line drygt 8,6 
miljarder och hade en vinst på 15 miljoner under samma år42. 
 
Beroende på linje så använder företaget sig av olika typer av fartyg, höghastighetsfärjor, 
konventionella natt- och dagfärjor men framförallt Ropax.  
 
Stena Line var ett aktiebolag noterat på Stockholmsbörsen fram till dess att familjen 
Olsson återköpte företaget. Därmed blev Stena Line ett familjeägt företag. Gemensamt 
med Stena AB är dock affärsidén43: 
 

• Att med vår kompetens inom framförallt service, handel och fartyg, tjäna pengar 
på affärsområdena shipping, färjelinjer, offshore, fastigheter och finans.  

• Att sköta vår långsiktigt viktigaste tillgång våra kunder på ett sådant sätt att vi 
bidrar till deras och samhällets utveckling. 

 
Stenas övergripande vision inbegriper såväl kunder, miljö som ekonomi: 
 

• Alltid kundens första val och kvalitetssäkrande partner 
• Alla är aktsamma om företagets och omvärldens resurser. 
• Var och en engagerar sig i värdeskapande aktiviteter. 
• Ett tydligt delegerat affärsmannaskap med innovationer ofta tillsammans med 

kunden. 
• Vart femte år skall koncernens värde ha fördubblats 

                                                
40 Stena AB Årsredovisning, 2003 
41 Ibid 
42 Ibid 
43 Principer, trossatser och grundvärden för Stena AB, 2004 
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5 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel redogör vi för order, beställning och leveranser till fartyget, dessutom 
redogörs om Stena Lines interna leverantörer. Vi kartlägger även proviantering och 
turlistor samt ser vilka faktorer som påverkar försäljningen. 

5.1 Leverantörer 
Till butiken ombord finns flera olika leverantörer av butikssortiment. Vi väljer här att 
lista de mest frekventa. 

5.1.1 SundsService AB 
Detta är ett grossistföretag av alkoholhaltiga drycker samt konfektyr beläget i Malmö. 
SundsService AB ingår i och med det nu mer i Stena-koncernen, och förvärvades 
samtidigt med köpet av den svenska delen av Scandlines även det nu ett bolag som ingår i 
Stena-koncernen. Se principskiss nedan. 
 
Från och med februari 2005 måste samtliga fartyg tillhörande Stena Line Scandinavia AB 
lägga alla sina beställningar av öl, vin, sprit, läsk och konfektyr till SundsService AB44. 
Tidigare så skedde enbart fartygens införskaffning av skattefria varor läsk, konfektyr 
under 200 gram samt öl från SundsService AB, medan vin, sprit och skattad konfektyr 
inhandlas från Conradsen Skibsproviantering AS i Frederikshavn. 
 
SundsService AB är alltså beläget i Malmö och med detta följer att de varor fartyg på 
andra orter beställer transporteras med lastbil till dem för att kunna provianteras. 
SundsService kör upp till Göteborg en gång om dagen vilket innebär att fartygen har 
möjlighet att få leverans inom 24 timmar. Inför sommarsäsongen 2005 ser orderrutinerna 
ut som följer: 
 
Beställning som görs före 22:00 levereras 15:15 påföljande dag, och beställning som görs 
före 12:00 levereras 07:15 dagen efter. 

 
Figur 7 Principskiss för Sundsservice funktion i logistikkedjan45 

 

                                                
44 Sund, John-Erik, Space management, Stena Line Scandinavia AB, 2005-05-16 
45 Egen illustration 
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5.1.2 Kaj 22 
Kaj 22 ingår i SundsService AB och är beläget i Göteborg vid Danmarkterminalen. 
Härifrån levereras öl, läsk, snacks och leksaker till fartygen. Rent formellt så görs dock 
beställning till SundsService AB i Malmö som i sin tur sänder en plockorder till Kaj 22 
som sedan ansvarar för leverans till fartygen. En leverans kan göras när som helst på 
dygnet, men för att vara säker på leverans skall beställningen göras senast 2 timmar innan 
ankomst till Göteborg. 

5.1.3 Övriga 
Utöver Sundsservice och kaj 22 så har Stena Line en rad andra leverantörer till övrig 
butiksverksamhet ombord som inte har med öl, vin, sprit, läsk och konfektyr att göra. 
Exempel är Skogstokig AB som levererar souvenirer, CXA som levererar bijouterier och 
Klockgrossisten som levererar klockor. Vi nöjer oss dock med att enbart nämna att det 
finns fler leverantörer utan att närmare gå in på de enskilda. 

5.2 Fartyget 
Stena Jutlandica är ett så kallat ROPAX-fartyg som lätt kan anpassas till olika säsonger 
och dess variationer i typer av last och antal passagerare. Exempelvis så är den bilburna 
passagerartrafiken betydligt större under sommarmånaderna medan den yrkesmässiga 
trafiken tar över under övriga säsonger. Detta innebär att det inom de olika avdelningarna 
blir stora variationer inom storlek på besättning och den mängd varor som provianteras. 

5.2.1 Turlista 
Stena Jutlandica går enligt följande turlista46: 
 
Turnummer Sträcka Avgång Ankomst 
4 Göteborg - Frederikshavn 08:00 11:15 
41 Frederikshavn – Göteborg 11:55 15:15 
42 Göteborg - Frederikshavn 16:00 19:15 
43 Frederikshavn – Göteborg 20:00 23:15 
44 Göteborg - Frederikshavn 23:55  03:45 
45 Frederikshavn – Göteborg 04:30 07:15 
Tabell 1 Turlista för Stena Jutlandica 
 
Turlistan gäller samtliga dagar med undantag för: 
 

• Under lågsäsong går fartyget ej tur 4 och 41 på måndagar. 
• Under lågsäsong går fartyget endast med passagerare tur 42 och 43 måndag – 

fredag. 
• Fartyget går ej tur 44 och 45 natten mellan lördag och söndag samt natten mellan 

söndag och måndag under lågsäsong. 

                                                
46 www.stenaline.se, 2005-04-02 
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5.2.2 Passagerarcertifikat 
Inför varje resa som görs bestäms det antal passagerare som man maximalt får ta ombord. 
Det kan liknas vid att ett certifikat (kallat ett cert) sätts på fartyget där ett visst 
passagerareantal bestämmer hur stor besättningen ska vara med tanke på säkerhet men 
även för att bibehålla en god servicenivå. Passagerarantalet (certifikatet) varierar från den 
lägsta nivån, fraktmode, vilket innebär att man endast tar ombord yrkeschaufförer till 
maximalt antal passagerare som är 1 200. I undantagsfall kan ett högre certifikat beslutas, 
dock inte mer än 1 500 passagerare som är vad fartyget säkerhetsmässigt kan ta ombord. 
En planerad ombyggnad av de publika utrymmena väntas ske under 2006 som därmed 
ytterliggare skulle öka passagerarantalet. 

5.2.3 Proviantering 
Stena Jutlandica provianterar samtliga varor till däck, maskin, butik, kök, restaurant och 
hotell (ölcisterner till restaurangen och tvätt till hotellavdelningen exkluderat) via en 
conveyor (en pallhiss med lastlucka på fartygets babordssida). Conveyorn lastar enbart 
europallar i fullstorlek. Detta gör att de varor som inte får plats på en europall får 
provianteras via en linnehiss som nås via lastdäck 5. 
 
Under provianteringen kör personalen på kajen ut provianten på en mafivagn som sedan 
kopplas till en el-central som är placerad i anslutning till conveyorn. På grund av 
stöldrisk och skydd för färskvaror körs denna mafivagn ut först då fartyget ligger väl 
förtöjt till kaj. Personalen på kajen placerar med hjälp av en truck pallarna på lastbandet 
till conveyorn, medan 1:man i butiken manövrerar själva hissen. Inne i fartyget tar sedan 
annan personal emot pallarna på respektive däck. Se bild nedan samt bilaga 1. 
 

 
 

Figur 8 Schematisk bild över proviantering med hjälp av conveyor47 
 

                                                
47 Egen illustration efter observationer 
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Fartyget har en tidtabell som innebär en hamnliggetid på ca 45 minuter i Göteborg 
respektive i Frederikshavn. Då Conveyorn fungerar optimalt kan man räkna med att varje 
pall tar drygt 2 minuter från det att den placerats på conveyorn fram till det att nästa kan 
lastas på. Detta innebär att man i ett hamnuppehåll kan räkna med att få 45/2 = 22 pallar 
ombordlastade/avlastade. Pallantal över detta innebär att man kommer till en kritisk 
mängd. Vid ett sådant läge finns det tre alternativa vägar: 
 

• Fartyget får vänta med att gå från kaj tills det att provianteringen är klar. Detta 
innebär att fartyget riskerar att bli försenat alternativt att fartyget kör in förlorad 
tid vilket leder till höjd bränsleförbrukning. 

• I det fall plats finns kan pallarna ställas på övre lastdäck, däck nummer 5. 
Därifrån finns en linnehiss som kan användas för pallkörning. Detta innebär att 
lastning/lossning hindras på lastdäck vilket i sin tur kan resultera i försening. 

• Pallarna får lämnas på kaj och provianteras vid nästkommande hamnanlöp. Detta 
innebär att följande proviantering får pallar utöver de redan tilltänkta, men kan 
också orsaka brist under aktuell tur. 

 
I en av de studier vi gjort ombord har vi funnit att provianteringen av olika varor ser ut 
som följande: 
 
Hamn Tid Levererade varor 
Göteborg 07:15 – 08:00 Sprit 

Godis 
Parfym/kosmetik 
Matvaror 
--- 
RETURER 

Frederikshavn 11:15 – 11:55 Matvaror 
--- 
ENSTAKA RETURER 

Göteborg 15:15 – 16:00 Matvaror 
Öl 
Läsk 
Däck/maskin 
--- 
RETURER 

 Tabell 2 Liggetider för Stena Jutlandica 
 
Vid övriga hamnuppehåll görs ingen proviantering, då det inte finns personal att tillgå. 
Detta innebär att om varor ej kommer med vid provianteringen 15:00 – 16:00 så lastas 
dessa ej förrän 07:15 nästkommande dag. 
 
Vid hamnuppehåll skall även de returer som samlats ombord köras iland. Returerna 
består främst av tompallar, pappersbalar och matbackar, men även fel levererade varor, 
fettunnor från köket och annat som skall föras bort från fartyget. Returerna står placerade 
på conveyorbandet på däck 2, och hämtas upp en i taget till porten. 
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5.2.4 Databeställningssystem 
Före en order läggs så är det viktigt att poängtera att personalen inte kontrollerar enbart 
passagerarcertifikat, utan även aktuellt bokningsläge för att få en fingervisning om hur 
mycket som behöver beställas. Bokningsläget ger en mer rättvisande bild på hur 
passagerar antalet kommer att se ut med tanke på att det certifikat som gäller för turen in i 
det sista kan både höjas och sänkas. Anledning till detta är olika, men kan vara att annat 
fartyg som trafikerar rutten plötsligt fått ställas in. 
 
Beställning kan sedan göras på flera olika sätt, bland annat 48: 
 

• Standardbeställning: 1 beställning ger en enhet. 
• Beräknad försäljning: Förväntad försäljning som baseras på att en passagerare 

köper i genomsnitt X antal av varje produkt. 
• Maxlager: Beställning görs på basis att varje hylla skall vara fylld till angivit 

maxvärde. 
 
I praktiken görs dock normalt maxlagerbeställning på sprit och konfektyr, medan öl, 
leksaker och parfym beställs genom standardbeställning. Under rubriken 5.2.5 
Beställning anges hur maxlager fungerar. Innan en beställning görs så kontrolleras ordern 
normalt visuellt i butiken innan orden läggas. 
 
Det system som används ombord är ett EDI-baserat lager- och beställningsprogram, 
RosJu. Rent visuellt så är det ett DOS-baserat system som har många år på nacken. Stena 
Line arbetar med att ta fram ett nytt system, CHARM, som successivt skall 
implementeras på koncernens fartyg och iland, och som enligt företaget kommer att ge 
kunden bättre service.  
 
Vad gäller Ros så är det endast behörig person som kan logga in på systemet. Inloggning 
görs genom att användarnamn och lösenord matas in följt av att personalkortet dras i en 
kortläsare. När användaren loggat in I systemet nås denne av följande bild: 

                                                
48 Sund, John-Erik, Space management, Stena Line Scandinavia AB, 2005-05-16 
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Figur 9 Skärmbild från Ros49 

 
 
Det finns främst två delar i systemet som frekvent används. Den första delen är 
Försäljning. Här ingår delar som: 
 

• Artikel 
• Rabatt 
• Budget 
• Arkiverad/pågående kvittojournal 
• Artikellista 
• Hyllkantsetiketter 
• Statistik 
• … 

 
Den andra delen är lager, och det är här som följande delar sköts: 
 

• Beställning/Inleverans 
o Beställningsunderlag 
o Beställning 
o Leverans 
o Mottaget 

                                                
49 Skärmbild hämtad från Ros 5.5 ombord M/S Stena Jutlandica, 2005-05-14 
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o Beställningsstatus 
o Returnerat gods 

• Inventering 
• Lagerjustering 
• Registervård 
• Lagerrapporter 
• Samlingsdokument 
 

De artiklar som säljs ombord är inlagda i systemet från landkontoret. Det är alltså 
inköpsavdelningen iland som bestämmer vilka produkter som får (skall) säljas ombord. 
En produkt kan alltså inte beställas ombord om den inte är inlagd i systemet. När en vara 
läggs in så anges följande variabler: 
 

• Artikelnamn: Artikelnamn på max 25 siffror 
• Statistisk kod: Artikelns unika kod för systemet 
• Tullgrupp:  
• Storleksberoende: Ja eller Nej. Här anges om produktens storlek kan ändras vid 

försäljning (barer etc.) 
• Inköpspris: Varans inköpspris från leverantör 
• Konsumtionsvara: Ja eller Nej. Ja = lagersaldot nollställs automatiskt en gång i 

månaden. 
• Alkoholvolym: Volymprocent för alkoholprodukter. 
• Utgående vara: Ja eller Nej. Om utgående så kan varan inte beställas. 
• Enhet: Anger värdet på varan (exempelvis liter) 
• Sorteringsstorlek: Anger lagerenhetens storlek. 
• Tullnummer: Fylls i automatiskt 
• Produkttyp: P = Produkt, C = Kalkyl, R = Delrecept 
• Bruttovikt: Anger vikten i gram 
• Nettovikt: Anger vikten i gram 
• Varugrupp: Anger artikelns varugrupp 
• EAN-kod: Enger artikelns streckkod som används vid inläsning i skanner i 

kassorna. 
• Leverantörsnummer: Skall anges för varor som levereras från extern leverantör 
• Leveransantal: Anger antalet artiklar i leveransenheten (1 kartong Grant´s 

innehåller 12 flaskor) 
• Produktkod: Leverantörens produktnummer eller märkning. 

 
Varje artikel tilldelas en statistisk kod som består av 6 siffror. För att nå viss logik i 
indelningen av koderna så gäller följande: 
 

• Koder mellan 10 000 och 30 000 innehåller artiklar inom kategorierna sprit, vin 
och öl. 

• Koder mellan 40 000 och 70 000 innehåller artiklar inom kategorierna konfektyr, 
chips, snacks och läsk. 
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5.2.5 Beställning 
I den del av Ros som sköter beställningen finns som vi tidigare nämnt en funktion som 
kallas beställningsunderlag. Detta beställningsunderlag är det som tas ut inför varje 
beställning. Beställningsunderlag kan göras för olika produkttyper och leverantörer, och 
de som används i dagsläget är: 
 

• Sprit 
• Öl 
• Konfektyr 
• Snacks (läsk och chips) 

 
För att ett beställningsunderlag skall fungera så måste det i systemet definieras fyra 
egenskaper hos varje produkt. 
 

• Maxlager för en produkt som svarar på frågan: Hur många enheter av varje 
produkt skall vi max ha ombord? 

• Minimilager för en produkt som svarar på frågan: Hur många enheter av varje 
produkt skall vi minst ha ombord? 

• Prefix som anger vilket beställningsunderlag som respektive artikel skall hamna 
under. Följande används: 

o S = Sundsservice 
o K = Kaj 22 
o Ö = Öl, kaj 22 

 
Genom att definiera dessa värden och samtidigt ta med leveransantal 
(förpackningsstorlek) så kan systemet matematiskt beräkna hur många förpackningar per 
enhet som skall beställas. Låt oss exemplifiera: 
 
EXEMPEL 
Produkt:  Grant´s 1.0 liter 
Förpackningsstorlek:  12 flaskor 
Maxlager:  50 st 
Minimilager: 20 st 
 
Aktuellt lager: 23 flaskor 
 
Brist: 50 – 23 = 27 st 
Antal förpackningar: 27 / 12 = 2,25 st = 2 förpackningar 
 
Det finns ingen möjlighet att få olika maxlager för olika certifikat ur systemet. Detta hade 
varit lämpligt att kunna ha ett dynamiskt maxlager för att så smidigt som möjligt ta 
hänsyn till olika bokningslägen vid framtagande av beställningsunderlag. Vad som 
däremot går att göra är att öka maxlagret procentuellt för samtliga produkter. 
 
Efter det att beställningsunderlaget tagits fram så brukar underlaget kontrolleras ute i 
butiken så att den verkar relevant. Eventuella justeringar görs och orden skickas sedan 
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elektroniskt när användaren är nöjd med en knapptryckning till respektive leverantör. 
Nedan syns en skärmbild på hur ett beställningsunderlag konverterats till en beställning. 
 

 
Figur 10 Skärmbild från beställningsrutin i Ros50 

5.3 Faktorer som påverkar försäljningen 
Något som är i allra i högsta grad intressant för butikspersonalen är faktorer som påverkar 
försäljningen i olika riktningar: 
 
Nationalitet 
Det är allmänt vedertaget ombord att svenska och norska passagerare köper mer alkohol 
än exempelvis danskar och tyskar, och trenden är att det kommer att fortsätta så. Detta 
har sin grund i att den svenska alkoholskatten är betydligt högre i Sverige och Norge än 
vad den är i både Danmark och Tyskland. Utan att göra personliga reflektioner har detta 
lett till att alkoholförsäljningen på svenska systembolaget minskar samtidigt som 
gränshandeln ökar51. Vad gäller konfektyrförsäljning så anses det, utan att ha verifierad 
statistik finns, att danskar i allmänhet köper mer av dessa produkter än övriga 
nationaliteter. 
 

                                                
50 Skärmbild hämtad från Ros 5.5 ombord M/S Stena Jutlandica, 2005-02-08 
51 Mellgren Fredrik, SvD, 2004-11-11 
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Ålder 
Ålder är en faktor som påverkar försäljningen i olika riktningar. Främst märks denna 
försäljningsförändring då diverse evenemang arrangeras på orter som kräver resa över 
Kattegatt. Bland annat kan nämnas: 
 

• Gothia Cup (17 – 23 juli 2005) 
• Dana Cup (25 – 30 juli 2005) 
• Partille Cup (5 – 10 juli 2005) 

 
Under framför allt dessa perioder sänks snittåldern på passagerarna drastiskt, och detta 
leder till annan typ av försäljning; spritförsäljningen är t.ex. näst intill obefintlig. 
 
Säsong 
Beroende på vilken tidpunkt på året det är så märks försäljningsförändringar. Kopplingar 
finns att läskförsäljning ökar under sommarsäsonger, champagne och sekt52 ökar i 
försäljningsvolym strax intill nyår samt försäljning av exempelvis Jägermaister ökar 
under skidsäsongen. 
 
Reklam/Marknadsföring/trender 
Vid olika former av kampanjer ökar försäljning av de produkterna. Antingen kan 
försäljningen triggas utan att ansträngningar gjorts från Stena Lines sida, eller också gör 
företaget egna reklamkampanjer som genererar en ökad försäljning. En form av reklam 
som företaget gör är att försöka få kunder att köpa öl/vin/sprit ombord och erhålla 
voucher53 på varorna, för att sedan hämta ut dessa på kajen i Frederikshavn. Detta 
koncept går under benämningen Kajlyftet. Intressant är att detta kan minska den fysiska 
ombordförsäljningen, men öka den faktiska då varorna fortfarande köps ombord men 
hämtas ut på annat ställe. 

                                                
52 Mousserande vin som inte kommer från distriktet Champagne i Frankrike 
53 Ett kvitto på varorna som köps ombord och används sedan för uthämtning av varorna på kajen i 
Frederikshavn. 
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6 Analys 
I det här kapitlet appliceras de teorier som vi redogjort för med problemområdet som är 
kärnan i uppsatsen, så som beställningsrutiner, proviantering mm. 

6.1 Lager 
Generellt gäller som nämnts tidigare att lager skall hållas låga, och att hålla med lager är 
inte självändamålet. Alla former av lager måste ju då någon gång ifrågasättas. För att 
knyta an teorin ”Den japanska sjön” till Stena Jutlandica, så kan lager som sagt ses som 
en säkerhet mot interna störningar av varuflödet. Interna störningar i fallet Stena 
Jutlandicas butikslager skulle då vara den conveyor som används vid provianteringen. 
Som påpekats tidigare har Stena Jutlandica enbart ett sätt att proviantera på som inte stör 
lastning och lossning i övrigt. Nämligen genom en conveyor på fartygets babordssida, ett 
sätt att proviantera på som även de andra avdelningarna måste använda sig av för att 
kunna ta ombord sina varor. 
 
Genom att sänka lagernivån i butiken skulle man kunna blottlägga en del av problemen 
som finns och även de risker det skulle innebära för butiken med hur conveyorn används 
i dagsläget. Sänkningen av butikens lager ombord skulle innebära att butiken skulle vara 
tvungen att förlita sig på att allt de man beställt kan provianteras till den tidpunkt man 
beställt det till. I dagsläget är det inte en fullständig katastrof om inte allt kan provianteras 
till det hamnuppehåll man beställt till, eftersom det buffertlager som finns ombord kan ta 
upp ett sådant missöde. Man skulle riskera försäljningen genom att stå utan den del av 
sortimentet som det inte fanns möjlighet att få ombord allt som står på beställningen. Det 
skulle med andra ord vara svårt att upprätthålla den service man vill ha ombord som 
också kan svarar mot de krav och önskemål kunden kräver dvs. kunden har inte tillgång 
till artiklar vid behov. 

6.1.1 Lagringsprinciper 
Genomströmning på de produkter som såldes i butiken ombord (dvs. den produktvolym 
som passerar genom butiken på ett år) var under 2004; godisprodukter ca 600 000 st och 
spritprodukter ca 400 000 st. Passagerarantalet under perioden var ca 600 000 st 
(exklusive yrkeschaufförer). Produkterna omsattes genomsnittligt under samma period ca 
20 gånger54. Den åtkomsttiden (dvs. hur lång tid det tar för en produkt att passera genom 
butiken) som det innebär för produkterna blir inte ett rättesnöre för butiken då ett av 
målen är att ha välfyllda hyllor på samtliga varor även på de produkter som inte är 
storsäljare. Omsättningen är en generell siffra på samtliga produkter. 
 
Man använder sig i största möjligaste mån av uttagningsprincipen FIFO. Vi har tagit upp 
två huvudsystem för placering av gods, fastplatssystem eller flytande placeringssystem 
samt en kombination av dessa kallat ett blandsystem. I butiken har varje artikel en fast 
placering dvs. en utvald hylla utifrån typ av vara (sprit, öl, godis osv.), statistiskt om vad 
som säljer, marknadsföringsmässigt (annonser, erbjudanden och annat) osv. Varje hylla 

                                                
54 Sund, John-Erik, Space management, Stena Line Scandinavia AB, 2005-05-16 
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är designad efter den produkt som är placerad just där i form av längd, bredd och antal av 
artikeln som går att placera där. 
 
I buffertlagret däremot placeras artiklarna mer flytande och ställs där de får plats, lite 
med tanke på vad som kan tänkas behövas plockas fram här näst men annars inga 
restriktioner varken på platstillgång eller fyllnadsgrad. En typ av blandsystem tillämpas 
med andra ord. 
 
På det hela taget sker inget onödigt flyttande av varor eftersom alla artiklar har sin 
speciella plats, placerat där med tanke på försäljning, köpmönster hos kund och 
marknadsföring dvs. hur får vi kunden att köpa produkterna, var ska vi placera den 
produkten vi vill att kunden ska köpa och vilken typ av uppmärksamhet kräver olika 
produkten. 

6.2 Lagerstyrning 
Målet att minimera risken för materialbrist samtidigt som risken för överlager och 
därmed kapitalbindning måste undvikas stämmer inte helt in på den lagerstyrning som 
butiken ombord arbetar efter. Kapitalbindning kommer att diskuteras längre ner under 
rubriken 6.2.2 Lagerkostnader liksom materialbrist tas upp under rubriken 6.2.1 
Säkerhetslager. 
 
Beställningarna görs som tidigare nämnts främst genom maxlagerbeställning som ligger 
till grund för beställningsunderlaget. Det hela kan ses som en blandning mellan 
beställningspunktsystem och periodbeställningssystem. Beställningspunkten är dock 
flytande och initieras varken av det minimilager som är satt eller det maxlager som gäller 
för varan, utan utifrån när en låda/kartong av artikeln går upp i hyllan igen utan att 
överstiga maxlagret. Det är inte systemet i sig som avgör när en beställning ska ske 
utifrån de kriterierna, utan butikspersonalen måste själva skapa beställningsunderlaget 
och därmed beställningen. Beställningskvantiteten kan då ses som både fast och 
varierande (det kan ju tänkas att två eller flera lådor/kartonger går upp i hyllan, och då 
också måste beställas). 
 
Strävan är att aldrig ha tomma hyllor, mycket varor på hyllorna säljer mer och lockar till 
merköp hos kunden. Med en hög fyllnadsgrad för butiken innebär att hyllorna inne i 
själva butiken är fulla och inte buffertlagret. En strävan i utformandet av ett lager är ju 
främst att ha hög fyllnadsgrad utan att försvåra arbetet av hantering av godset t.ex. gångar 
för att ta sig runt i lagret, något som butiken ombord är direkt berörda av, kunden går ju 
själv runt och plockar de varor som önskas köpas. Man måste även se till att arbetet i 
lagret inte innebär onödig förflyttning av varor och användande av resurser, detta har inte 
någon direkt betydelse för butiken ombord då varorna som regel placeras direkt på 
respektive hylla och försäljningsställe vilket nämnts tidigare. 
 
Det är dock så att det beställningsunderlag som kan genereras ur datasystemet inte 
utnyttjas fullt ut, eftersom den som gör beställningen kontrollerar att det verkligen 
stämmer innan en order läggs. Det naturliga hade varit att det beställningsunderlaget som 
genereras också blir den beställning som görs och att kontroll sker efteråt när 
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beställningen kommit ombord och plockats upp på hyllorna. Varorna som beställts ska i 
regel direkt upp på hyllorna i butiken och då kan man enkelt se vad som missades att 
beställas, vad som saknas från följesedeln osv. 
 
Problemet med beställningsrutinerna ombord som vi har identifierat kan sammanfattas i  
främst tre orsaker: 
 

• Det kraftigt varierande antalet passagerare gör att försäljningen varierar kraftigt. 
Från turer då fartyget endast går i fraktmode till högsommarveckor med 1200 
passagerare per tur, får helt olika innebörd hur stor en beställning ska vara. 

• Det finns inte möjlighet att lägga in flera olika maxlager i systemet för att på så 
sätt kunna välja en lämplig nivå. Denna begränsning är helt beroende på att 
systemet inte kan tillhandahålla den funktionen. 

• Olika beställningsrutiner beroende på vem som lägger orden. 
Beställningskvantitet sätts alltså godtyckligt utifrån vem som gör beställningen 
och även så leveransintervall. 

6.2.1 Säkerhetslager 
Säkerhetslager finns som nämnts tidigare som en garanti mot osäkerhet, förseningar och 
brister i leveranser (materialbrist). Säkerhetslagret ska även fungera som en försäkran för 
den service butiken vill uppnå och ge sina kunder i och med att man inte vill stå med 
tomma hyllor inför en resa55. Säkerhetslagret kan ses fallet Stena Jutlandica som ett 
designlager för att upprätthålla den servicen och locka till merköp. Ett säkerhetslager ska 
normalt inte röras och strävan är att hyllorna ska vara välfyllda men 
säkerhetslagret/designlagret i det här fallet omsätts dock kontinuerligt då FIFO brukas. 
 
Det finns ett rättesnöre som säger att snygga, välfyllda och prydliga hyllor med framsidan 
på artikel mot kunden kan höja försäljningssnittet med upp till 30 % 56. Kundens 
önskemål blir mer eller mindre styrande för designlagret ombord. Men samtidigt vill man 
inte enbart beställa utifrån kundefterfrågan, utan beställningar måste göras mot lager då 
varubrist inte är önskvärt och hyllutfyllnad är eftersträvansvärt. 

6.2.2 Lagerkostnader 
Efter att ha samtalat med John-Erik Sund57 där han redogjorde för inköpen via 
SundsService AB i Malmö, hävdar han att det endast är SundsService som kan göra de 
betydande ekonomiska vinningarna med stordrifts fördelar, (stora kvantitets inköp). Dvs. 
fartygen själva varken vinner eller förlorar på sina inköp till lagren ombord. Butiken 
ombord har alltså inga ordersärkostnader att beakta då leverantören (SundsService AB) 
ingår i koncernen och inte tar ut någon kostnad för vare sig leverans eller order. 
 

                                                
55 Bernhardsson, Sören, Ass. butiksservicechef, 2005-02-08 
56 Ibid 
57 Sund, John-Erik, Space management, Stena Line Scandinavia AB, 2005-05-16 
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Lagerhållningskostnaderna blir i form av de inventeringar som görs två gånger per år (vår 
och höst), den försäljningspersonal som krävs för inventering, upplockning, försäljning 
och godshantering samt de administrativa datasystem som används (Ros). 
 
Lagerföringskostnaderna hamnar även de på SundsService, vilket konkret innebär att 
kapitalkostnad, viss riskkostnad och lagerränta inte hamnar på butiken ombord. Dock får 
butiken stå för kostnader som svinn, inkurans mm som sker i butiken. Återigen betyder 
det att butiken inte behöver tänka på hur stort lager de har ombord på grund av 
kapitalbindning, utan istället på grund av utrymme på hyllor, tid för proviantering, risk 
för att varor ska bli inkurranta och risk för att inte kunna möta kundernas efterfrågan då 
varor inte finns tillgängliga. 
 
Vilket också John-Erik Sund påpekar är att det inte finns några direkta ekonomiska 
vinningar att spara genom att dra ner på orderantalet mellan SundsService AB och Stena 
Line Scandinavia AB. Undantaget är i det fall då en lastbil inte skulle räcka till, utan man 
tvingas köra ännu en som då knappt skulle bli halvfull. John-Erik Sund tillägger också i 
sammanhanget att innan Tax-free avskaffades 1 juli 1999 så byttes hela ombordlagret ut 
runt 18 – 19 gånger per år, medan det nu omsätts drygt 20 gånger. Detta är helt beroende 
på att lagret idag är betydligt mindre ombord. 
 
Lagerinköpsproblematiken är alltså något som till största del är ett problem för 
SundsService AB, och inte direkt rör inköpen mellan dem och respektive fartyg. Därmed 
väljer vi att inte vidare diskutera det. 

6.2.3 Prognostisering 
Tidigare har det nämnts hur prognoser ska ligga till grund för företagets planering där det 
på kort sikt främst gäller att utnyttja och samordna befintliga resurser utifrån vissa av 
företagets redan givna förutsättningar, de resurserna och förutsättningarna tar vi upp i 
kapitel 5; Nulägesbeskrivning. Det finns i dagsläget inget direkt prognossystemet för hur 
man ombord ska kunna uppskatta en så bra och sann bild som möjligt om vad kundernas 
framtida behov/efterfrågan kommer att vara. Beställningsunderlaget dvs. prognosen är 
uppskattat från tidigare försäljning, passagerarantal och erfarenhet från butikspersonalen 
om vad som säljer och hur mycket. 
 
På lång sikt gäller det att utifrån prognoser se främst vilka olika distributionsstrategier 
som ska gälla och vilka kanaler produkten ska säljas och distribueras genom, vilka 
lagernivåer och lagerpunkter som krävs, val av leveransservicestrategier osv. Stena Line 
AB har här en egen distributionskanal genom SundsService AB och i och med det 
tillgodosett sina långtidsstrategier inom distributions och försörjning av varor till 
fartygen. SundsService AB:s lagernivåer och lagerpunkter tar vi inte upp i det här arbetet. 
Leveransservicen till fartygen sker dagligen och är som det ser ut nu tillräcklig från 
fartygens sida sett. 

6.2.4 Push- och pullstyrning 
Vi har tagit upp några olika styrsystem i den teoretiska delen som passar in på Stena 
Jutlandicas butik. Man uppskattar hur försäljningen kommer att se ut i framtiden (se 
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ovan) och ”trycker” ut produkterna till kunden, en typ av pushstyrning där butiken 
ombord inte behöver tänka på genomloppstiden och kapitalbindningen som nämnts 
tidigare. Man lyckas där med att utnyttja sin kapacitet bra då man hela tiden försöker 
hålla sig med fulla hyllor som också säljer bättre. Butiken behöver inte heller nämnvärt 
oroa sig för att en beställning i dagsläget skulle utebli då man har ett buffertlager ombord 
och kan alltså arbeta hyfsat oberoende. 
 
Om man ska tala om ett något slags pullstyrning ombord där man utgår från marknadens 
efterfrågan istället och ser försäljningen helt från ett konstaterat behov och inte utifrån en 
prognos, kan det bli väldigt svårt i Stena Jutlandicas fall. Man kan naturligtvis utgå från 
de olika säsongerna och typerna av passagerare som reser (nationalitet, ålder) och de 
reklamkampanjer som utförs. I och med dessa höjs också försäljningen på vissa specifika 
produkterna t.ex. vet man att det säljs mer godis när de danska skolorna har lov, det säljs 
mer läsk och glass på sommaren osv. Men i slut ändan är det inget pullsystem utan 
snarare en typ av godtycklig prognostisering men där marknaden styr. Principen att 
beställningen görs först när ett behov är fastställt skulle innebära för butikens del att det 
redan är för sent att beställa. Kunden kan inte vänta, utan är ombord en begränsad tid och 
köper då hellre något annat eller avstår från köpet. Fokuseringen kan inte ligga på 
konstaterade behov utan måste ligga på någon typ av prognos eller pushstyrning. 

6.2.5 ABC-analys 
Enligt en mer traditionell användning av ABC-analysen ser man till volymvärdet på 
produkten, där 80 % av företagets produkter svarar för 20 % av omsättningen och vice 
versa. Vad som menas är att ett stort antal artiklar svarar för en liten del av omsättningen. 
För butiken ombord på Stena Jutlandica skulle det inte fungera att använda sig av ABC-
analysen på det sättet, eftersom man är mer intresserad av lönsamheten och omsättningen 
på produkten än dess volymvärde. 
 
Det hela faller tillbaka på att butiken ombord inte behöver se till vilken kapitalbindning 
man har på sitt lager, man kan heller inte i någon större grad påverka vilka produkter som 
ska saluföras, utan detta sker istället iland på SundsService AB och på inköpsavdelningen 
på landkontoret. 
 
ABC-analysen som vi ser det måste istället anpassas till butikens försäljnings- och 
servicenivåsträvan att inte stå med tomma hyllor inför en resa. Det finns också ett behov 
av att se till kompletterande produkter som i en traditionell ABC-analys kanske skulle 
hamna i olika grupper får samma klass. Ännu en risk finns det för produkter man tjänar 
bra på men som kan komma att klassificeras som en C-produkt och i och med det få en 
låg prioritering ur servicesynpunkt, systemet tar med andra ord inte hänsyn till 
täckningsbidraget. 
 
Vidare finns det många produkter i butiken som har ett lågt pris men hög försäljning som 
kan komma att hamna i samma klass som en produkt med högt pris och låg försäljning. 
Vilket skulle innebära om man använde sig av formeln från teorikapitlet: 
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pnVv ×=  
Där n = antal artiklar av ett visst artikelnummer under en preciserad tidsperiod 
 p = artikelns värde 
 
Att t.ex. att en dyr whiskysort som inte säljs mer än ca 200 flaskor per år skulle hamna i 
samma klass som exempelvis en chokladkaka som det säljs ca 8 000 stycken av per år. 
 

Dyr Whisky   Chokladkaka 
n = 200 stycken/år  n = 8 000 stycken/år 
p = 200 kronor/artikel  p = 5 kronor/artikel 
 
Vv = 40 000kronor  Vv = 40 000 kronor 

 
Det skulle med andra ord innebära en del problem med tillgänglighet och servicenivå om 
dessa produkter hamnar inom samma klass för styrning och beställning. Antingen skulle 
butiken stå utan chokladkakor i hyllorna men ha sitt normala behov av den Whiskysorten 
tillfredsställt, eller ha alldeles för mycket Whisky i lager som dessutom fylls på 
kontinuerligt men med en chokladkakenivån som skulle var passande. 

6.3 Proviantering 
Den huvudsakliga problematiken finns vid provianteringen och de toppar som främst nås 
under sommarmånaderna och inför storhelger. Det råder viss brist i kommunikationen 
mellan de olika avdelningarna på fartyget, samtidigt som vissa varor måste beställas till 
vissa datum och dagar i veckan. 
 
Däremot så är det en fråga om omständigheter då det tar tid och möda att proviantera, och 
personalen bör fundera huruvida en proviantering till butiken är nödvändig eller inte. Här 
bör man ta med i beaktande om det är främst storsäljande produkter som behövs 
återanskaffas, och då kanske proviantering känns mer angeläget. 
 
Den tekniska utrustningen i form av conveyorn har visat sig ha brister. Grunden ligger i 
att hissen som conveyorn har som bas är från början en modifierad personhiss, som 
byggts om till pallhiss58. Under de 2 första åren fungerade inte systemet, men efter 
diverse justeringar och modifikationer (bland annat en så kallad giljotin som skall 
förhindra att någon ramlar ner i hisschaktet från fartygssidan) så stod man där med en 
hiss som bestod av flera delsystem. Dessutom hade utrymmet blivit starkt reducerat i 
sidbredd vilket ledde till att pallarna måste vara helt raka och att inget sticker utanför 
pallytan. 
 
Vi har sett på antalet pallar under högsäsong, och det rör sig om följande mängder enligt 
matrisen nedan. Maximalt antal pallar är 50 stycken per dygn. Vi har diskuterat och 
studerat antalet pallar som lastas ombord/lastas av och funnit följande resultat för 
högsäsong: 

                                                
58 Sund, John-Erik, Space management, Stena Line Scandinavia AB, 2005-05-16 
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6.4 Datasystem 
Datasystemet Ros är ett gammalt system som har flera brister. Ett problem som finns är 
att det inte går att sätta mer än ett prefix på produkterna59. Det enda prefix som går att 
sätta används redan ombord för att kunna särskilja vilken produkt som skall finnas på 
vilket beställningsunderlag. Dock är det så att det prefix som används nu ligger kvar 
sedan tiden då flera leverantörer användes, och därmed kan prefixet numera användas till 
annat. Exempel på annat användningsområde skulle kunna vara att man vill markera 
olika produkter efter deras försäljningsvolym. Dvs. man skulle kunna sätta en bokstav på 
produkter som säljer bättre än andra osv. 
 
Vad gäller funktionen med maxlager och beställningsunderlag så finns det möjlighet att 
höja beställningsunderlaget procentuellt för hela underlaget, men lokala höjningar för 
enstaka artiklar går inte att göra. Det går inte heller att välja bort eller lägga till artiklar i 
ett beställningsunderlag, utan man hänvisas till att lägga in justeringar manuellt. Detta för 
med sig att beställningsunderlaget har svårt att anpassa sig till olika passagerarcertifikat. 

                                                
59 Bernhardsson, Sören, Ass. Butiksservicechef, M/S Stena Jutlandica, 2005-02-08 

B
utik 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag    
Konfektyr 4 4 4 4 4 4 4   
Läsk/Chips 2 2 2 2 2 2 2   
Sprit 2 2 2 2 2 2 2   
Parfym 1 1 1 1 1 1 1   

Öl 4 4 4 4 4 4 4   

S:a 13 13 13 13 13 13 13   
           

Ö
vriga 

Kök 10 8 8 8 16 2 2   
Hotell 1 1 1 1 1 1 1   
Restaurant 4 5 4 5 4 5 5   
Info 1 1 1 1 2 2 1   
Däck 1 1 1 1 1     
Maskin 1 1 1 1 1     

Returer 6 6 6 6 6 4 4   

S:a 24 23 22 23 31 14 13   
           
 Max antal 50 50 50 50 50 50 50   
 Utnyttjandegrad 74% 72% 70% 72% 88% 54% 52% Medel 69% 
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7 Resultat 
I resultatet redogör vi för de idéer och lösningförslag vi har för beställning och 
proviantering av butiken om bord på M/S Stena Jutlandica. Tyngdpunkten ligger på den 
mest effektiva ordern som innebär.  

7.1 Designlager 
För att veta ett optimalt maxlager för varje produkt gäller det att se på dess karaktäristika, 
både rent fysiskt men även dess säljstatus. Därför redogör vi för något här som vi anger 
som designlager och fungerar förutom att vara just ”snyggt i hyllorna” även är en form av 
säkerhetslager vid ökad försäljning. 
 
För att bygga upp matrisen har vi valt att arbeta fram en enhetlig uträkning av ett 
designlager som skall ligga till grund för beställningen. Designlagret är alltså den mängd 
varor som skall finnas på hyllorna oberoende av certifikat.  
 
Designlagret beräknas enligt följande data: 

7.1.1 Produktstorlek 
Beroende på varans fysiska storlek så tar produkten olika plats. Denna variabel spelar 
störst roll i konfektyravdelningen, då variansen där är större. Storleken har vi begränsat 
till 3 nivåer: 

• Storlek 1: Minsta produktstorleken. Exempel är Läkerolaskar och Cachet Bars. 
• Storlek 2: Mellersta produktstorleken. Exempel är Ahlgrens bilar och Gott & 

Blandat. 
• Storlek 3: Största storleken. Exempel är Bassetts Winegums. 

7.1.2 Faktor 
Denna faktor sätter storleken på designlagret på en subjektiv nivå, och går att jämföra 
med ”Rosen” som kan öka ett beställningsunderlag procentuellt. Samtliga produkters 
designlager utökas med samma procentsats. 

7.1.3 Antal säljställen 
Det är viktigt att få med hur många säljställen som produkten säljs på, och dessa varierar 
mellan 1 och 4 stycken. Hänsyn till antal säljställen tas genom att man multiplicerar 
designlagret med antal säljställen. 
 
Designlagret ger genom snittförsäljning, antal säljställen och produktstorlek följande 
formel: 
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7.1.4 Matris 
Utifrån försäljningscerten och designlagret kan vi enkelt få fram en matris som tar hänsyn 
till både försäljning och designlager. Observera att utdraget nedan inte bygger på sanna 
data, utan är endast för illustration. Kolumnerna den innehåller är: 
 
Kolumn 1: Artikelnummer (Skapas då artikeln läggs in i Ros) 
Kolumn 2: Artikelnamn (Namn med förklarande text, visas på hyllkantsetikett och 

på kvittot) 
Kolumn 3: Varutyp (Beräknas av matrisen och anger vilken produkttyp. Varutypen 

bestäms av försäljningsnivåer som bestäms i förväg. Detta innebär att vi 
i bjärt kontrast till traditionell ABC-analys endast ser till varans 
försäljningvolym) 

Kolumn 4: Produktstorlek (Läggs in av den som skapat matrisen) 
Kolumn 5: Säljställen (Hur många ställen produkten saluförs på) 
Kolumn 7 – 11: Certifikatsregler 

Faktor (Procent) Produktstorlek 

Antal säljställen Designlager 

Designlager = Antal säljställen x Snittförsäljning x Produktstorlek 
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Kol 
1 

Kol 
2 

Kol 
3 

Kol 
4 

Kol 
5 

Kol 
6 

Kol 
7 

Kol 
8 

Kol 
9 

Kol 
10 

Kol 
11 

Artnr. Artikelnamn Varutyp 
Produkt 
-storlek 

Sälj- 
ställen 

Design- 
lager 

Cert 
1 

Cert 
2 

Cert 
3 

Cert 
4 

Cert 
5 

60 110 Läkerol original plåt C 1 4 120 124 128 137 145 152 
60 111 Läkerol special plåt C 1 4 120 124 129 137 146 153 
60 115 Läkerol salvi plåt B 1 4 120 128 136 152 168 180 
60 152 Tax-free cars 200g A 2 3 60 78 96 131 167 194 
60 603 Viktväktarna f & g 70g C 2 1 20 21 21 23 24 25 
60 660 Cachet bars 75 g B 1 4 120 130 140 160 180 195 
61 175 Kexchoklad mini 400g B 2 2 40 50 60 80 100 115 
61 180 Center 4-pack 304g C 2 2 40 45 51 62 72 80 
64 138 Mjölkchoklad 200g A 1 2 60 89 118 175 233 276 
64 139 Schweizernöt 200g A 1 2 60 86 112 165 217 256 
64 322 M&M peanut 200g A 2 2 40 71 102 164 226 272 
64 368 Champagnebottle 375 g C 3 2 40 41 41 42 43 44 
60 120 Läkerol original 4-p 92g C 1 4 120 121 121 122 123 124 
60 122 Läkerol cassis 4-p 92g C 1 4 120 122 124 128 133 136 
60 123 Läkerol salvi 4-p 92g C 1 4 120 126 131 142 153 161 
60 126 Läkerol salmiak 4-p 92g C 1 4 120 123 126 132 138 143 
60 130 Läkerol dent lemon C 1 4 120 121 123 125 128 130 
62 110 Marianne påse 350g B 3 2 40 49 58 76 94 107 
63 715 Gott&Blandat 200g B 2 2 40 54 68 96 123 144 
64 348 M&M refill Minidisp 35g A 1 1 30 47 65 100 135 161 

7.2 Beställningsnivå 
För att svara på frågan måste man definiera hur passagerarcertifikaten ser ut för de dagar 
man planerar försäljningen. Vi väljer att definiera olika försäljningscert som är fristående 
från passagerarcerten.  
 
Utifrån försäljningscerten så beräknar vi förvänta försäljning. Den försäljningen i sin tur 
måste kompletteras med hur mycket vi vill ha kvar i buffertlager – eller designlager som 
vi väljer att kalla det. Vi återkommer till detta. Först definierar vi bokningscerten: 

Cert 1 – Fraktmode - 1 000 pax 
Detta är den lägsta nivån, och innebär uteslutande direktproviantering. I många fall kan 
en beställning skippas såvida inte flertalet A-produkter saknas. 

Cert 2 – 1 001 - 2 000 pax 
Detta är den näst lägsta nivån, och innebär direktproviantering, och även här en 
beställning skippas såvida inte flertalet A-produkter saknas. 

Cert 3 – 2 001 - 4 000 pax 
Främst direktproviantering, med undantag för viss lagerhållning av A-produkter.  

Cert 4 – 4 001 - 6 000 pax 
Detta är den näst högsta nivån, och innebär lagerhållning av A-produkter. 

Cert 5 – 6 001- 7 500 pax 
Detta är den högsta nivån, och innebär lagerhållning av A-produkter .  
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7.3 Beställning 
En order som skall läggas måste ta hänsyn till aktuellt lagersaldo. Beställningens storlek 
per produkt räknas alltså ut genom: 
 
Beställning = Beräknad försäljning + Designlager – Aktuell lagernivå.  
 
I figuren nedan syns ett exempel på en produkts försäljning och dess inverkan på 
beställningarna för 3 dagar. 
 
                          
Dag  1           Sl St 2           Sl St 3          Sl 

Tur  4 41 42 43 44 45    4 41 42 43 44 45    4 41 42 43 44 45 
                          
 St       Sl  St       Sl  St      Sl 

 L  -1       
 
 L         L   -1   

 ÖB    -1      L   -1      L    -1  
 D     -1     L     -1    L     D 
 D       D D D      D D D     D 
 D       D D D      D D D     D 
 D       D D D      D D D     D 
                          
  Ant. sålda dag 1:  3 (+2)  Ant. sålda dag 2:  2 (-1) Ant. sålda dag 3: 2 (0)  
                          
                          
  Best. till Dag 2      Best. till Dag 3      Best. till Dag 3   
    Beräknad förs. 4      Beräknad förs. 2      Beräknad förs. 3 
  + Designlager   4    + Designlager   4    + Designlager   4 
  - Akt. nivå (f. lev.) 5    - Aktuell nivå (f. lev.) 3    - Aktuell nivå (f. lev.) 6 

  =         3   =         3   =         1 

7.3.1 Lager ombord 
Som vi nämnt tidigare så är ett problem ombord hamnliggetiderna och den conveyor 
vilken proviantering sker. Under såväl låg- som högsäsong så är belastningen större 
under veckodagarna, och når sin höjdpunkt i på fredagar, medan provianten minskar 
under lördagar och söndagar. 
 
Denna spridning av provianteringsgrad är inte att föredra. Något som vi inte undersökt, 
men fått antydan om är att övriga avdelningar i viss mån kan omstrukturera sina 
beställningsrutiner med andra leveransdatum. Detta skulle kunna lösas genom att ombord 
diskutera leveransdagar mellan de olika avdelningarna och finna en lösning. Undantaget 
då beställningar som inte kan levereras annat än bestämda dagar. 
 
Vad som däremot direkt kan göras utan att ta hänsyn till andra avdelningar, är att justera 
butikens varubeställningsrutiner, och då proviantera en större mängd varor under 
helgerna för att täcka upp veckodagarna. En idé är att under lördag respektive söndag 
leverera 50 % vardera av veckans proviantering av sprit och konfektyr för veckodagarna, 
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och under måndag – fredag endast göra kompletteringsbeställningar. Detta skulle få 
följande resultat: 
  

 
I en jämförelse med hur det ser ut i dagsläget blir resultatet: 
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Fördelarna av detta är att det finns betydligt större möjligheter att hinna med 
provianteringen samtidigt som eventuella problem med provianteringen (läs fel på 
conveyor, pallar som inte går in i conveyorn och får omdirigeras till däck 5) kan 
undanröjas då mer tid finns. 
 

B
utik 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag    
Konfektyr 1 1 1 1 1 11 12   
Läsk/Chips 2 2 2 2 2 2 2   
Sprit 1 1 1 1 1 5 4   
Parfym 1 1 1 1 1 1 1   

Öl 4 4 4 4 4 4 4   

S:a 9 9 9 9 9 23 23   
           

Ö
vriga 

Kök 10 8 8 8 16 2 2   
Hotell 1 1 1 1 1 1 1   
Restaurant 4 5 4 5 4 5 5   
Info 1 1 1 1 2 2 1   
Däck 1 1 1 1 1     
Maskin 1 1 1 1 1     

Returer 6 6 6 6 6 4 4   

S:a 24 23 22 23 31 14 13   
           
 Max antal 50 50 50 50 50 50 50   
 Utnyttjandegrad 66% 64% 62% 64% 80% 74% 72% Medel 69% 
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Genom att få fram en sammanlagd certifikatsiffra för kommande veckas certifikat skulle 
man kunna beräkna förväntad försäljning. Låt säga att en veckas beställning skulle se ut 
som följande: 
 

Tur Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag  
4 1 200    1 200    800    600    600    1 200    1 200     

41 1 200    1 200    800    600    600    1 200    1 200     
42 1 200    1 200    800    800    1 200    1 200    1 200     
43 1 200    1 200    800    800    1 200    1 200    1 200     
44 600    600    600    200    600    800    1 200     
45 600    600    600    200    600    800    1 200     

S:a 6 000    6 000    4 400    3 200    4 800    6 400    7 200     
Totalt:        38 000    

 
För varje produkt gäller det sedan att räkna fram den totala teoretiska försäljningen under 
perioden. Den totala summan delas upp lika så att bördan blir lika stor för lördagen och 
söndagen var för sig.  
 

Artnr Artikel 
Ant. 
sålda Förs/Pax Varutyp P.stl. Säljställen D.lager 

Cert 
1 

Cert 
2 

Cert 
3 

Cert 
4 

Cert 
5 

Helg 
best. 

60 110 Läkerol original plåt 1 060 0,0042 C 1 4 120 124 128 137 145 152 281 
60 111 Läkerol special plåt 1 084 0,0043 C 1 4 120 124 129 137 146 153 285 
60 115 Läkerol salvi plåt 2 004 0,0080 B 1 4 120 128 136 152 168 180 425 
60 152 Tax-free cars 200g 4 467 0,0179 A 2 3 60 78 96 131 167 194 739 
60 603 Viktväktarna frukt 70g 171 0,0007 C 2 1 20 21 21 23 24 25 46 
60 660 Cachet bars 75 g 2 503 0,0100 B 1 4 120 130 140 160 180 195 500 
61 175 Kexchoklad mini 400g 1 467 0,0100 B 2 2 40 50 60 80 100 115 420 
61 180 Center 4-pack 304g 1 347 0,0054 C 2 2 40 45 51 62 72 80 245 
64 138 Mjölkchoklad 200g 7 207 0,0288 A 1 2 60 89 118 175 233 276 1155 
64 139 Schweizernöt 200g 6 535 0,0261 A 1 2 60 86 112 165 217 256 1053 
64 322 M&M peanut 200g 7 735 0,0309 A 2 2 40 71 102 164 226 272 1216 
64 368 Champagnebottle 375 g 128 0,0005 C 3 2 40 41 41 42 43 44 59 
60 120 Läkerol original 4-p 92g 752 0,0005 C 1 4 120 121 121 122 123 124 139 
60 122 Läkerol cassis 4-p 92g 527 0,0021 C 1 4 120 122 124 128 133 136 200 
60 123 Läkerol salvi 4-p 92g 1 382 0,0055 C 1 4 120 126 131 142 153 161 330 
60 126 Läkerol salmiak 4-p 92g 763 0,0031 C 1 4 120 123 126 132 138 143 236 
60 130 Läkerol dent lemon 325 0,0013 C 1 4 120 121 123 125 128 130 169 
62 110 Marianne original 350g 2 246 0,0090 B 3 2 40 49 58 76 94 107 381 
63 715 Gott&Blandat 200g 3 474 0,0139 B 2 2 40 54 68 96 123 144 568 
64 348 M&M refill Minidisp 35g 4 362 0,0174 A 1 1 30 47 65 100 135 161 693 

7.3.2 Dubbla direktprovianteringar 
Ett alternativ till lager ombord är att göra dubbla beställningar på separata pallar. Tanken 
med denna form av proviantering och beställning är att nå så få omlastningar av 
provianterat gods som möjligt. Genom att eftersträva en stor träffsäkerhet gällande 
beställningskvantiteter som direkt går upp i hyllan vid proviantering så kan ett lager på 
däck 2 i princip uteslutas.  Enkelt går det till som följande: 
 
Genom att utnyttja möjligheten att göra beställningar 2 gånger om dagen kan också 
leverans av butikens varor ske både klockan 07:15 samt 15:15. Detta är 
grundförutsättningen för att detta lösningsalternativ skall fungera. 
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Vi har genom försäljningsstatistik och andra data kunnat göra en matris för att 
kategorisera produkterna. Därmed har vi fastställt vilka artiklar som faller under 
respektive kategori. Därefter följer ett arbete att föra in denna kategorisering i Ros-
systemet.  
 
Tanken är att beställning skall göras med ordinarie maxlagernivå baserat på det maxlager 
som vi redogjort för tidigare. Detta är den första av två beställningar som görs samtidigt 
och skall täcka behovet ett dygn framöver av samtliga produkter av sprit och konfektyr, 
oavsett produktkategori (A, B och C). Det är denna beställning som vid leverans skall 
direktprovianteras till tur 4 (klockan 07:15). Maxlagret beräknas som bekant ut genom att 
se till hur många produkter som direkt går upp på hyllorna. I och med att försäljningen 
varierar kraftigare för A-produkter så är behovet att proviantera dessa produkter oftare 
betydligt större. Se figur nedan för illustration. 
 
Som andra beställning görs en kompletterande order som bygger på att varor ur 
produktkategori A extrabeställs utöver föregående beställning – A-produkter skall alltså 
provianteras i två omgångar på en dag. Här kommer vi till problemet som vi varit inne på 
tidigare i arbetet då Ros inte klarar av att sätta fler sorteringsordningar än en (och den är 
som bekant upptagen för att specificera leverantör). Dock så har vi även redogjort för att 
denna funktion spelat ut sin roll eftersom alkoholhaltiga drycker och konfektyr numera 
enbart kommer från samma leverantör. För att anpassa andrabeställningen till aktuellt 
bokningsläge så använder vi av oss den procentsats som kan anges för 
beställningsunderlaget. 

 
Figur 11 Principskiss för 2 direktprovianteringar 

 
Det som talar mot denna form av direktproviantering är att vi inte tar hänsyn till 
problematiken kring att det blir många pallar vid varje proviantering. Detta skulle 
eventuellt kunna lösas genom att beställa pallar med A-produkter under helgerna och låta 
dem stå ouppackade på lagret, och köra upp en per dag till tur 42. 
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7.3.3 Returhantering i Frederikshavn 
Ett enkelt sätt att minska antalet pallar är att se till interaktionen med andra fartyg och 
deras proviantering. M/S Stena Saga som trafikerar linjen Oslo – Frederikshavn dagligen 
får sin proviant genom att en trailer körs på bildäck från Göteborg till Frederikshavn där 
sedan proviantering sker. Denna trailer körs sedan tom tillbaka till Göteborg. 
 
I och med att det finns mycket tid för ilandkörning av returer i Frederikshavn är detta ett 
gyllene tillfälle att utnyttja för ändamålet. Och då denna trailer skulle kunna hållas på 
kajen i Frederikshavn, och där lastas med Stena Jutlandicas tompallar och övriga returer. 
Dessutom är Frederikshavn mer lämpat att lämna tombalar på då det ingår i 
hamnavgiften, medan denna kostnad är en merkostnad i Göteborg som Stena måste betala 
ur egen ficka till Renova60. 

                                                
60 Sund, John-Erik, Space management, Stena Line Scandinavia AB, 2005-05-16 
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8 Slutsats 
Med denna uppsats har vi arbetat fram lösningar på de huvudproblem som vi definierat i 
problemanalysen; beställningar, lagring och proviantering. 
 
För att kunna komma till rätta med problemen fann vi att de olika artiklarna som finns i 
sortimentet måste klassificeras enligt deras försäljning. Vi avgränsade oss till att ta fram 
och arbeta med statistik för år 2004 och jämförde försäljning med antal passagerare och 
fick fram ett försäljningssnitt per passagerare. Därmed skapade vi förutsättning för att 
dela in artiklarna i 3 nivåer; A, B och C, vilket vi också gjorde. 
 
Vi tog fram en lösning för att kunna nå tillförlitliga beställningar genom att även se till 
antalet bokade passagerare för de turer som beställningen skall täcka. Genom att utnyttja 
en procentuell beställning i Ros så kom vi tillrätta med problematiken med de variationer 
som råder mellan bokningar för olika avgångar.  
 
Vi har även arbetat med att försöka begränsa lagringen ombord för att komma till rätta 
med de problem som ett lager innebär (produkter blir gamla, svinn, stöld etc.) och givit 
förslaget att mer aktivt arbeta med direktproviantering. Detta motarbetar dock det 
problem vi identifierat med för många pallar under vissa veckodagar och som vi funnit att 
enda lösningen är att ha lager ombord.  
 
Vad gäller returhantering har vi pekat på att utnyttja den tomtrailer som utnyttjas av M/S 
Stena Saga i Frederikshavn för att så långt som möjligt slippa köra iland returer i 
Göteborg. 
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Bilaga 1 Situationsbild över proviantering 
 

 
 


