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Sammanfattning 
 
Statoil Logistik är en avdelning inom Statoil Detaljhandel AB och ansvarar för inköp, lager 
och distribution till de ca 1 500 stationerna med bil-, fritids- och förbrukningsvaror. De 
hanterar idag ungefär 7 000 orderrader per dag och de har en kapitalomsättningshastighet på 5 
ggr/år. Statoil Logistik har även hand om tull- och ADR-deklarering, utformning av Statoils 
interna broschyrer samt agerar lagerhotell för Air Liquide, Svensk Filmindustri och Kemetyl. 
Lagret i Flen är på totalt är på ca 15 000 m2. 
 
Detta examensarbete har belyst hur Statoils lagerstyrningssystem Albin fungerar genom att 
dokumentera nuvarande programkod kontra den äldre dokumentationen. Resultatet har blivit 
att ett flertal skillnader har uppmärksammats. Det mest kritiska var ett variabelfel i 
prognosberäkningen av säsongsartiklar. För en artikel, glykol, var skillnaden innan och efter 
felkorrigeringen drygt 24 000 enheter där efterfrågan denna månad låg på drygt 20 000 
enheter. Prognosfelet sjönk med 50 %. 
 
Den andra delen av examensarbetet har inriktat sig på modifikation av 
säkerhetslagerberäkningarna i Albin för säsongsartiklarna. Problemet, som 
uppmärksammades i samband med examensarbetets första del, innebar att säkerhetslagrets 
storlek var begränsad till 100 % av månadsprognosen. Detta skall då relateras till Statoils 
artiklar som kan variera upp mot 1000 % mellan hög- och lågsäsongs. Ett mer flexibelt 
system för säkerhetslagerstorlek behövdes. Resultatet blev två förslag på nya 
säkerhetslagerberäkningar som båda baseras på den grundläggande säkerhetslagerformeln 
SERV1. 
 
Det första förslaget, som rekommenderas till Statoil, använder sig av säsongsindex och 
säsongskonstanter. Genom att Albin kan konstatera huruvida en artikel befinner sig i 
högsäsong, lågsäsong eller skiftningarna där emellan kan säkerhetslagerstorleken justeras upp 
eller ned för att bättre passa efterfrågan. 
 
Det andra förslaget gör en alternativ lösning av användningen av standardavvikelsen för 
SERV1. Standardavvikelsen är differentierad beroende på artikelns säsongsrytm. Vid 
lågsäsong används en standardavvikelse, som generellt är lägre, och vid högsäsong används 
en annan. 



  
 
 

Abstract 
 
Statoil Logistik is a subsidiary of Statoil Detaljhandel AB and is responsible for procurement, 
stock management and distribution of car, leisure and consumption to the 1 500 Statoil gas 
stations. Today they are approximately handling 7 000 order rows every day and they have a 
capital turnover rate of 5 every year. Statoil Logistik also manage their own custom and ADR 
papers as well as Statoils internal leaflets. Statoils Logistik’s warehouse is also used by Air 
Liquide, Swedish Film Industry and Kemetyl. The warehouse in Flen is about 15 000 m2. 
 
This master degree thesis have enlightened Statoil’s warehouse managing system’s, named 
Albin, functions by documenting used programming code against the older documentation 
used today. During this job a few differences has been discovered. The one most critical was 
an error with a variable used by Albin in the calculations of demand forecast for seasonal 
products. For the product Glykol the difference before and after the error was corrected more 
than 24 000 units, this during a month where the demand was 20 000 units. The forecast error 
was halved.  
 
The second part of this thesis is focused to modify the safety stock calculations used by Albin 
for the seasonal products. The problem, that was discovered in the thesis first part, meant that 
the size of the safety stock was restricted to 100 % of the calculated months forecast. Some of 
Statoil Logistik’s products have a variation of 1000 % between high and low season. A more 
flexible system was needed to calculate the size of the safety stock. The results of this part 
presented in this thesis are two proposals each based on the fundamental safety stock 
formulae SERV1. 
 
The first proposal, recommended to Statoil to be implemented, uses seasonal indexes and 
seasonal constants. By letting Albin calculate weather a product is in high or low season at the 
time of the calculation, the size of the safety stock is adjusted according to season. This is 
done by multiplying SERV1 with a seasonal constant. 
 
The second proposal uses an alternative way of using the standard deviation used by SERV1. 
The standard deviation is here differentiated depending on the products seasonal changes. At 
low season one standard deviation is calculated while another one is used and calculated for 
the high season where the demand is greater. 
 
 
 



  
 
 

Förord 
 
Innehållet i detta examensarbete är gjort och baserat på data från Statoils centrallager i Flen, 
Statoil Logistik. Arbetet utfördes under hösten 2004 och våren 2005 och omfattar 20 poäng. 
Detta var den sista delen i författarens utbildning till civilingenjör på programmet 
Kommunikation- och Transportsystem med inriktning mot transporttelematik. 
 
Examensarbetet kom till stånd efter ett samtal med Statoils Logistiks platschef, Mikael 
Lundblad, som senare blev Statoils handledare i detta arbete. Tack till honom och alla ni 
andra på Statoil Logistik som stod ut med alla mina frågor och påståenden! 
 
Tack även till min examinator Thore Hagman och annan personal på ITN som kunde svara på 
de frågor jag hade. Ett litet tack även till SJ för det enkla resandet mellan Norrköping och 
Flen, och tack Anki. 
 
Norrköping maj 2005 
Oskar Söder 
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1 Inledning 

 
Detta kapitel avhandlar rapportens grundläggande struktur samt syftet och bakgrunden till 
rapporten. 
 
 
Varje sparad inköpskrona ger en direkt effekt på företagets vinst samtidigt som det är ett fåtal 
personer bestämmer över stora belopp. Det är några av orsakerna till att lagerlogistik är så 
viktigt. I Sverige uppskattas logistikkostnaderna i den producerande sektorn till 65 % av 
förädlingsvärdet för produkterna. Mycket pengar finns därmed att spara inom denna sektor 
genom förändringar i företagets lagerrutiner. I ett förändringsarbete är det mycket viktigt med 
en helhetssyn som endast kan fås genom grundliga analyser av företagets nuvarande 
lagersammansättning och -styrning. Flera kompromisser måste göras innan en förändring kan 
komma till stånd. Vad vill man inrikta sig på? Lagrets kapitalbindning eller kanske 
servicegraden? Dessa är då i viss mån är varandras motpoler. 

1.1 Bakgrund till rapporten 

Rutinerna som avroparna idag arbetar på är ytterst arbetskrävande. Då systemet föreslår 
hemtagning av en viss artikel är regeln den att avroparna kontrollerar och ändrar den 
föreslagna beställningen. De bestämmer själva huruvida artikeln verkligen skall köpas in just 
denna dag samt i vilken mängd den i så fall skall beställas i. Det avroparna framförallt 
planerar efter är de ramavtal som är skrivna mellan Statoil och dess leverantörer, vilken 
minsta orderkvantitet och/eller minsta orderbelopp ett avrop måste göras i. Ytterligare skäl till 
det manuella arbetet är även i vissa fall personliga ”avtal” avroparna gjort med sina kontakter 
hos leverantören. Beställer avroparna före en viss tid en viss dag ankommer de beställda 
artiklarna en viss tid en senare dag. Problemen är idag mest akuta för säsongsartiklar som 
lagerstyrningssystemet idag föreslår avroparna direkt fel värden. Avroparna har helt förlorat 
förtroende för systemet och litar istället på sin egen känsla samt försäljningshistoriken som 
finns lagrad i systemet. 
 
Det aktuella problemet som det var meningen att jag skulle avhandla i denna rapport har 
tidigare, till viss del, arbetats med av en grupp från Södertörns högskola. De valde detta 
problem som ett projekt inom en logistik-kurs. Dock har Statoil Logistik inte varit i kontakt 
med dessa personer efter att problem var överlämnat. Statoil antar att skälet till det var att 
problem i sig var allt för omfattande för att avhandlas under en enskild kurs.  
 
För närvarande används på Statoil Logistik i princip enbart beställningspunktssystem samt 
manuella ställningstaganden vid tidsbestämning av avrop. För beställningskvantitet används 
ekonomisk orderkvantitet enligt Wilson-formeln. Nuvarande system är därmed förenklat och 
tar inte hänsyn till alla egenskaper varje enskild artikel har. Detta innebär att företaget får 
svårt att nå sina mål för servicegrad och lageromsättningshastighet. Lagerstyrningssystemet 
har idag stora begränsningar i vilka metoder som kan användas, men det finns mycket goda 
möjligheter att utveckla systemet när ett reellt behov uppstår.  
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1.2 Rapportens syfte 

Problemet, arbetet inledningsvis skulle fokusera på, var att analysera Statoils artiklar för att på 
så sätt välja ut ett lagersystem som passar till varje enskild artikel. Passar det verkligen att 
använda det nuvarande beställningspunktsystemet till alla artiklar? Detta var det ursprungliga 
syftet för examensarbetet. 
 
När sedan examensarbetet väl var till att börja hösten 2004 inträffade något som drastiskt 
förändrade den nämnda inriktningen. Dokumentation om och hur Statoils 
lagerstyrningssystem Albin fungerade saknades till största delen. De anställda på Statoil 
Logistik hade i realiteten inget inseende i hur systemet i grunden arbetade. Gammal 
dokumentation var inte längre gällande efter ett antal systemförändringar av de 
programmeringsansvariga, Industri-Matematik. Rapportens syfte övergick till att få en 
förståelse för Albin, dokumentera dessa funktioner och föreslå förändringar till de delar som 
sedan visade sig fungera mindre bra. 
 
För att Statoil Logistik även i fortsättningen ska lyckas hålla sin nuvarande servicenivå, öka 
omsättningshastigheten i lagret samt sänka sina totala kapitalkostnader krävs att nuvarande 
inköpsrutiner automatiseras till en större grad. Nuvarande lösning med mycket manuellt 
arbete är varken till godo för företaget eller för de personer som sysselsätts till största delen i 
onödan med repetitivt arbete. Rapporten skall genom att ge tips och förslag till 
utvecklingsarbetet av lagerstyrningssystemet få Statoil Logistik att lyckas med sina uppsatta 
mål. 
 
Del syften: 
- Förståelse i hur Albin arbetar 
- Dokumentera Albins kod 
- Förbättra Albins tillkortakommanden 

1.3 Problemställning 

Vad behöver Statoil Logistik göra för att nå upp till sina uppsatta mål om god servicegrad och 
hög omsättningshastighet? 
 
Varför finns problemen med framförallt säsongsartiklar? 
 
Vad kan ändras för att avroparna skall få mindre arbete med att kontrollera och ändra av 
systemets föreslagna ordrar? 

1.4 Omfattning och avgränsningar 

Rapporten kommer endast avhandla de lagerlogistiska aspekterna på Albin såsom 
månadsprognoser, beställningspunkter och säkerhetslager. Ingen större fokusering läggs heller 
ned på de orderkvantiteter som Statoil arbetar med. 
 
Lagerutformning med fyllnadsgrader, frekvensläggning och plockrutter ingår heller inte i 
arbetsinriktningen. 
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Ett större fokus läggs på säsongsartiklar än på standardartiklarna. 
 
Statoil Logistik antas ha en terminalstruktur, d.v.s. inget råvarulager eller några produkter i 
arbete. 

1.5 Metod 

För att klara av den problemställning och syfte som rapporten har finns det en grundmetod 
rapporten skall följa. Kortversionen är att arbetet kommer att inledas med litteraturstudier 
inom området för att sedan allt mer gå över till praktiska beräkningar baserat på denna 
litteratur. 

1.5.1 Datainsamling och förståelse 

Examensarbetet skall påbörjas med att samla in alla den data som senare kommer att behövas 
för att uppnå de mål som ställts. Exempel på detta är äldre dokumentation, programkod och 
efterfrågehistorik för ett antal artiklar. Genom detta kommer även en grundläggande förståelse 
för Statoils lagerstyrningssystem att byggas upp. 

1.5.2 Teoribearbetning 

Genom steg ett, datainsamlingen, kommer antagligen ett antal frågor dyka upp. Genom 
litteraturstudier och användande av personliga kontakter, t.ex. lektorer på ITN, skall en 
teoretisk referensram byggas upp. Denna skall i sin tur begränsas till att endast behandla de 
delar som nämns i kapitel 1.4. 

1.5.3 Dokumentation 

Med hjälp av steg ett och två kan en dokumentation av systemet påbörjas. Denna skall 
sedermera leda fram till ett dokument som Statoil kan återkomma till stöd för sin fortsatta 
utveckling av lagerstyrningssystemet. 

1.5.4 Analys av problem 

Uppkomsten av problem under speciellt steg tre är oundviklig med den bakomliggande 
orsaken till examensarbetet. Här skall dessa problem tas fram och belysas för att sedan leda 
fram till ett resultat och/eller ett åtgärdsförslag. 

1.5.5 Förslagsåtgärder 

De problem som uppkommit i steg fyra skall här leda fram till ett konkret resultat. Ett resultat 
som är väl anpassat till den teoretiska delen av arbetet samt de grundläggande målen Statoil 
har med sitt framtida lagerstyrningssystem. 
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1.5.6 Felkällor 

Återkommande i rapporten, då framförallt i steg tre till fem, skall felkällor, problem och andra 
åsikter vädras och diskuteras. Dessa skall hela tiden markera rapportens problem och leda till 
att det slutgiltiga förslaget gentemot Statoil blir givande. 

1.6 Rapportens uppbyggnad 

1.6.1 Inledande terminologi 

 
Albin = Statoil Logistiks lagerstyrningssystem som delas med Air Liquide.  
 
Kapitalbindning = Mått på hur stort kapitalet är som är bundet av artiklarna i lagret. Pengar 
som kan användas till andra nyttor. 
 
Lageromsättningshastighet = Det antal gånger som lagret ”töms” och fylls på under ett år. Ju 
högre siffra desto mindre lagernivå har lagret och därmed mindre kapitalbindning. 
 
Lagersystem = Rutiner/formler som används vid bestämning i hur lagret skall skötas med in- 
och utleveranser. 
 
Lagerstyrningssystem = Datorbaserad mjukvara för förenklad styrning av lagersystemet. 
Inkluderar bl.a. formler, leverantörer, artiklar och historiska data. 
 

Leveranstid = Tid från order till leverans, leverantör till lager. Även kallad ledtid. 
 
Servicegrad = Lagrets kvalitetsmått på uppnådda leveranstider till kund i rätt kvantitet av rätt 
artikel. 
 
SWOT-analys = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Metod för klassificering av 
ett systems för- och nackdelar. 
 
Terminal = Ett färdigvarulager som inte ligger i anslutning till den produktionsenhet där 
varorna i lagret har producerats, se även kapitel 3.2. 

1.6.2 Kapitelförklaring 

För att underlätta läsandet av rapporten inleds varje kapitel med en kortare beskrivning av 
innehållet.  
 
I det andra kapitlet av rapporten beskrivs Statoil Logistiks funktioner och struktur. Kapitlet tar 
upp lagerstrukturen, lagerhotellverksamheten, de olika personalrollerna och en typisk 
orderprocedur från centrallagret till en station. 
 
Kapitel tre tar upp de teoretiska ramarna som rapportskrivaren har använt sig av i sin analys 
av Statoils centrallager. 
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I kapitel fyra är dokumentationen av Statoils lagerstyrningssystem Albin och de 
lagerfunktioner det använder sig av. 
 
Kapitel fem är en analys av de problem som uppkommit i samband med dokumentationen av 
Albin. 
 
I kapitel sex presenteras två förslag till lösning av ett uppkommet problem vad gäller 
säsongsartiklarnas säkerhetslager. 
 
En sammanfattning av de slutgiltiga resultaten rapporten tillsammans med en diskussion av 
dessa finns att läsa i kapitel sju. 
 
Rekommendationerna till de framtida förändringar som Statoil bör analysera finns i kapitel 
åtta. Dessa har uppkommit i samband med arbetet av denna rapport. 
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2 Statoil Logistik, Flen 

 
I detta kapitel gås centrallagrets funktioner och struktur igenom. Hur det fungerar idag med 
personal, lokaler, maskiner och lagersystem. 
 

2.1 Företagsbeskrivning 

Statoil Logistik är en avdelning inom Statoil Detaljhandel AB och ansvarar för inköp, lager 
och distribution till de ca 1 500 stationerna med bil-, fritids- och förbrukningsvaror. Statoil 
Logistik strax utanför Flen i Södermanland bildades i viss mening 1998 när lagret gick från 
att endast serva Statoils stationer i Sverige till att hantera samtliga stationer i Sverige, Norge 
och Danmark. Valet av Flen blev verklighet p.g.a. att de redan servade Statoils största 
marknad i Skandinavien men även på grund av att Flen hade störst möjlighet att på ett 
effektivt sätt hantera den betydligt ökade godsmängden. Idag hanteras ungefär 7 000 
orderrader per dag och de har en kapitalomsättningshastighet på 5 ggr/år. 
 
Förutom nedan nämnda lagringsuppdrag tar även Statoil Logistik hand om tull- och ADR-
deklarering samt utformning av Statoils interna broschyrer (t.ex. produktkataloger för vår, 
sommar, höst och vinter). Huvudtransportör för Statoil Logistik är DFDS Fraktarna även om 
man själva har tre lastbilar som går till Stockholm och en bil till DETU-länens 
(Södermanlands, Östergötlands, Örebros och Västmanlands län) stationer genom ett fraktavtal 
med Sörmlast. Under en månad transporteras ca 1 700 artiklar bara till stationerna i Sverige. 
Motsvarande siffror är 1 000 till de danska och 1 500 till de norska stationerna. Leveranserna 
till stationerna sker, beroende på stationens storlek och läge, en till två gånger per vecka. 
Transporterna sker inom DFDS transportrutter och innefattar även artiklar från Air Liquide 
och Svensk Filmindustri. Idag sker inget direkt returflöde till lagret förutom de som handhas 
av SF, som rapporten återkommer till. Det sker även ett litet fåtal reklamationer av Air 
Liquides produkter. 

2.2 Centrallagret 

Det nuvarande lagret byggdes 1980 och innehåller förutom artiklarna till Statoils 
servicestationer även Air Liquides gasolprodukter och Svensk Filmindustris (SF) 
hyrvideosortiment. Samtal pågår även att ta emot Kemetyls lagring av deras kemiska artiklar, 
t.ex. spolarvätska som är en av Statoils mest säljande artiklar. Redan nu har Statoil Logistik 
och Kemetyl ett så kallat VMI-samarbete (leverantörsstyrt konsignationslager) som innebär 
att Kemetyl själva sköter påfyllnaden av sina produkter i Statoils lager. 
 
Lagret i Flen, som totalt är på ca 15 000 m2, är uppbyggt enligt följande modell. I 
huvudbyggnaden finns Statoil Logistiks samt Air Liquides administration. Här finns även 
huvuddelen av lagret inklusive hyrvideofilmer från SF samt de största delarna av Air Liquides 
artikelsortiment. I anslutning till huvudbyggnaden finns även ytterligare byggnader som 
huserar brandfarligt gods samt gods som kan förvaras utomhus, fast under tak, såsom 
spolarvätska och grillkol. En skiss av området kan ses i bilaga 1 – Lagerskiss Statoils 
Centrallager. 
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I huvudlagret finns tre typer av ställageplatser; Pater Noster verk, Maxipacker-system, samt 
sedvanliga pallplatser. I Pater Noster verken placeras diverse produkter som har en relativt 
liten volym, exempel på det är kläder, lampor och tejp. Maxipackern används för att lagra 
pallarna på ett så effektivt sätt som möjligt och tack vare denna har ett relativt ovanligt system 
med en plocktunnel kunnat implementeras, mer om detta senare. I de övriga pallplatserna sker 
lagringen på ett mer traditionellt sätt. 
 
Det finns även ett antal typer av truckar på lagerområdet som alla används till olika uppgifter; 
motviktstruck (utomhus), skjutstativtruckar (för godsmottagning, in- samt omlagring), 
plocktruckar (varav de flesta är förarlyftande upp till 1 200 mm), höglyftande plocktruckar, 
ledstaplare (som framför allt lastbilschaufförerna använder), åkstaplare (för buffert/utlastning) 
och pallyftare. 
 
Storleken på de olika lagerdelarna i centrallagret är; 

• Plocklager (inkl. utlastning), 5 800 m2 
• Baslager (inkl. godsmottagning), 3 300 m2 
• Däcklager (inkl. SFs lager), 3 500 m2 
• Plocklager för brandfarligt gods, 800 m2 
• Plåtskjul (utökning är under uppbyggnad), 650 + 900 m2 

 
I lagret finns idag ca. 4000 artiklar exklusive SF:s hyrvideofilmer, till dessa tillkommer även 
ungefär 3 200 artiklar från Air Liquide. Det Statoil Logistik eftersträvar för lagerarbetarna är 
effektivitetsmåttet orderrader per mantimme. För att få upp effektiviteten finns ett ackord-
program som ska motivera arbetarna tillett högre antal orderrader. Viktigt är även antalet 
felplock som maximalt får vara 0,08 %, under 2001 var dock denna siffra 0,11 %. 
 
I dag sker en kontinuerlig inventering av lagret, s.k. rullande inventering. Samtliga produkter 
skall minst en gång varje år avrapporteras gentemot lagerstyrningssystemet. Vid slumpmässig 
upptäckt av brist rapporteras naturligtvis detta till den inventeringsansvarige. 

2.2.1 Plocklagret 

Plocklagret, tillsammans med utlastningen, är det största enskilda lagret på Statoil och 
samtidigt det mest aktiva. Här sker plockning initierade av stationernas ordrar för att sedan 
transporteras ut till de väntande lastbilarna genom fem stycken utlastningsportar. Lagret är 
uppdelat i tre skilda delar med de tre olika typerna av ställageplatser. Utformningen är så 
gjord att plockvarorna endast finns på de två nedre hyllplatserna. Platserna ovanför detta är 
avsatt som påfyllnadslager upp till fyra nivåer. Pater Noster-verken står avskilt och utnyttjas 
endast av till detta avsedda plockare. Lagerarbetarna cirkulerar dock mellan de olika 
uppgifterna. Maxipacker-tunneln och de vanliga pallställagen utnyttjas av personal med 
plocktruckar. I Maxipacker-tunneln, ”gruvan” kallad, lagras främst olje-produkter, tunga 
artiklar. På grund av detta startar oftast plockningen av en order i just denna avdelning. Tack 
vare Maxipackern kan utrymmet ovanför tunneln utnyttjas till 100 % som ett påfyllnadslager 
med ungefär 20 pallar i djup.  
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2.2.2 Baslagret (påfyllnadslagret) 

I baslagret, som även inrymmer godsmottagningen med två stycken inlastningsportar, sker de 
flesta operationer med skjutstativtruckar. Vid en inleverans sker först en kontroll av kvalitet 
och kvantitet av inleveransen, efter detta sker införsel av artiklarna i lagrets pallställage.  
Personalen i detta lager förser även plocklagret med artiklar, pallvis, kontinuerligt varefter 
behov i plocklagret uppstår. Totalt kommer det in 15-20 lastbilar med gods varje dag. 

2.2.3 Däcklagret 

Det som tidigare var Statoils däcklager är idag SF:s lager för hyrvideofilmer samt ytterligare 
ett litet påfyllnadslager. I SF:s del sker plockning av orders till hyrvideobutikerna samt 
hantering av returer.  

2.2.4 Plocklagret för farligt gods 

Detta lager är utformat med vanliga pallställage med plockplatser på de nedre två 
hyllplatserna. Övriga delar används som påfyllnadslager på motsvarande sätt som plocklagret. 

2.2.5 Plåtskjulen 

I de plåtskjul som finns i anslutning till huvudbyggnaden finns främst artiklar som hanteras i 
helpallar. Innehållet i skjulen varierar med säsongen och inrymmer främst brandfarliga 
artiklar samt artiklar som kan förvaras utomhus under tak. Volymerna i dessa skjul är oftast 
stora. Utomhustruckar måste användas här då plåtskjulen har asfaltgolv, i detta fall en 
motviktstruck. 

2.2.6  Air Liquide 

Air Liquides artiklar finns utspridda i hela centrallagret, en del i huvudbyggnaden (kopplingar 
m.m.) och en del (såsom behållare m.m.) i det brandfarliga förrådet. Förutom att företaget har 
sin administration i samma lokaler som Statoil Logistiks administration så delar de även 
order- och materialhanteringssystemet Albin med Statoil Logistik. Genom att använda sig av 
olika lagerkoder hålls de två verksamheterna isär. 

2.2.7 Svensk Filmindustri 

Förutom lagerhållningen av SF:s hyrvideosortiment tar även Statoil Logistik hand om de 
returer som butikerna skickar tillbaka till SF, efter t.ex. en butikskonkurs. Returerna sker på 
grund av att varje film har en direkt anknytning till sin butik. Vid returer avregistreras denna 
märkning och filmen blir på så sätt kasserad. Till skillnad från Air Liquide så hanteras alla 
SF:s filmer i ett eget lager som är inrymt i huvudbyggnaden. SF använder Movex från Intentia 
och inte Albin som lagerstyrningssystem, detta för att vara kompatibelt med SF:s 
huvudkontor. 
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2.2.8 Lagerstyrningssystemet 

Lagerstyrningssystemet är ett egenutvecklat system vid namn Albin. Nyutveckling och 
underhåll av systemet (i programmeringsspråket BASIC) sköts av två personer på företaget 
Industri-Matematik. Genom de olika delarna i systemet får samtlig personal på Statoil 
Logistik stöd i sina uppgifter. Systemet har ett flertal användningsområden, dessa inkluderar 
rekommendationer för lagerhållningen, lagerstruktur, leverantörs- och artikelregister.  
 
Efter arbete med detta system kan följande SWOT-analys göras. 
 
Styrkor 
- Egenutvecklat där full koll på systemet skall vara möjligt. 
- Alla funktioner som Statoil behöver i sin lagerstyrnings finns tillgängligt. 
 
Svagheter 
- Egna formler och egna lösningar som kanske inte alltid är de modernaste. 
- Gammaldags programmeringsspråk, BASIC. Svårt att få tag på programmerare. 
 
Möjligheter 
- Lätt att göra förändringar i systemet, snabbt. 
 
Hot 
- Kostsamt med egenutvecklat system när nya rutiner och formler förändras 

2.2.9 Trucksystemet 

Kopplat till lagerstyrningssystemet Albin via ett trådlöst nätverk finns trucksystemet och dess 
streckkodsläsare. Genom att plockaren kvitterar varje artikel gentemot ordern uppdateras 
lagersaldot i Albin. Genom streckkodsläsaren kan plockaren även snabbt rapportera att 
plockplatsen är tom eller att skadat gods är påträffat. Detta rapporteras till höglyftstruckarna 
som då får till uppgift att fylla på avsedd plats med en ny helpall. Till stöd i dessa aktiviteter 
finns slumpmässigt utplacerade nummer så att rätt pall hamnar och finns på rätt hylla.  

2.3 Leverantörer och artiklar 

Idag finns ett 250-tal (med ett stort antal vilande) leverantörer av artiklar till Statoils 
centrallager i Flen. Artiklarna från dessa delas in i tre olika grupper genom s.k. ABC-
klassificering. A-artiklarna är de artiklar där försäljningsvolymen är som högst, dessa är runt 
110 stycken. Om en artikel finns med som basvara i något av länderna skall denna 
klassificeras som minst B-artikel. B-artiklarna är idag c:a 300-400 stycken. Övriga runt 3 500 
artiklar ingår i gruppklassificeringen C. 
 

Tabell 1. Statoils ABC-klassificering 
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2.3.1 Statoil Logistik: ABC-klassificering samt krav på dessa 

Beteckning Antal (ca) Servicegrad Önskad oms. hast. 
A-artiklar 100 99,5 % 7 
B-artiklar 300-400 97,0 % 7 
C-artiklar 3500 95,0 % 7 
Totalt: 4000    
 
Om någon artikel ökar eller minskar i försäljningskvantitet så fångas detta upp en gång på 
våren (v. 9) och en gång på hösten (v. 38). Vid dessa tillfällen görs en omklassificering av 
artiklarna i lagret, vissa försvinner och vissa läggs till i de olika klasserna. Klassificeringen 
utgår från de artiklar som har faktureras mest under de senaste 12 månaderna samt de artiklar 
som kommit med på flest ordersedlar, dessa viktas sedan lika. Efter viktningen sorteras de 
artiklar som ej tillhör den kommande säsongen bort. De femtio viktigaste artiklarna för varje 
land blir A-klassade. Till detta tar man även hänsyn till eventuella synpunkter från 
produktcheferna och förhandlarservicecheferna. På liknade sätt som för urvalet av A-klassade 
artiklar skall en lista göras så de viktigaste förbrukningsartiklarna blir B-klassade.  
 
Förutom varugruppscheferna i koncernen har även avroparna i Flen möjlighet att i liten grad 
påverka vilka artiklar och leverantörer som ska finns med i Statoils sortiment. Genom att 
leverantörerna skickar varuprover (t.ex. en minigasbrännare) till avroparna kan dessa ta 
ställning till huruvida den artikeln skall lämnas vidare till varugruppscheferna eller ej. Dessa 
har sedan det sista ordet angående en eventuell beställning och kontrakt. Statoils kontrakt med 
leverantörerna sker på årsbasis där ett antal leverantörer för varje artikel inbjuds till 
upphandling.  

 
Figur 1. Inköpsuppdelning 

 
Statoil Logistiks avropare kan idag inte se disponibelt lager hos någon leverantör utan de får 
lita till leverantörernas orderbekräftelser. Dock kan de hos t.ex. Tudor direkt vid 
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orderläggning se om artikeln finns eller inte finns i lager genom det webbaserade 
ordersystemet Tudor använder sig av. Förutom Tudor så är det få, t.ex. GE Lightning som 
använder sig av mail och excel-ark, som inte använder sig av beställning via fax. 

2.4 Stationerna 

För stationerna gäller att varje order har ett minimibelopp som måste uppnås samt en deadline 
för senaste beställning. Deadline är bestämd efter de standardrutter transportören DFDS har. 
För de flesta stationerna sker leverans av artiklarna redan dagen efter deadline medan vissa får 
vänta 2-3 dagar på att leveransen skall komma (upp till 3-5 dagar för norra delen av Norge). 
Idag ser inte heller stationerna vid en orderläggning om centrallagret i Flen har artiklarna i 
lager utan de får vänta på ett svarsfax efter ordern är lagd huruvida artiklarna finns i lager 
eller ej. Det finns även artiklar i förpackningar som inte får brytas upp i mindre delar som 
t.ex. åtta-pack spolarvätska. 
 
Ett flertal stationer har idag även leveranser från sina egna leverantörer. Dessa är som regel 
lokala företag inom t.ex. bröd och matvaror. Ideligen förekommande är även egna 
däcksleverantörer. 
 

 
Figur 2. Produkt- och informationsflöden 

2.5 Personal 

Statoil Logistik har i dagsläget ett 60-tal fast anställda, flertalet av dessa befinner sig på lagret 
med uppgifter som plockare i Pater Noster verken, truckplockare, in- och utlastare samt 
lagerhanterare åt SF. Lagerpersonalen roteras i de olika arbetsuppgifterna. I regel har lagret 
även ett stort antal timanställda som snabbt kan tas in vid underkapacitet t.ex. under 
sommarmånaderna. Även ett bemanningsföretag i trakten (mestadels bönder) kan utnyttjas. 
Lagret arbetar i enskift som dock brukar utökas vid högsäsongen maj-juni med ytterligare ett 
halvt skift. Inom administrationen finns främst två personalgrupper, säljare samt avropare. 
Nedan följer en snabb genomgång av personalens olika arbetsuppgifter. 
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2.5.1 Säljare 

Fem stycken till antalet. Dessa personer har huvuddelen av kontakterna med Statoilstationerna 
och ska kunna svara på frågor angående leveranser och artiklar. Det är dessa som tar emot alla 
orders och genom att stationernas deadlines är jämnt fördelade under veckan blir inte 
arbetsbelastningen alltför hög.  

2.5.2 Avropare 

Dessa tre personer utnyttjar Albins funktioner för att beställa hem artiklarna till centrallagret i 
rätt tid och i rätt kvantitet. De handhar även avtalen med leverantörerna för att Statoils 
beställningar ska passa in med ramavtalen. Förutom dessa arbetsuppgifter har avroparna visst 
ansvar vid inköp av nya produkter. Varje avropare har sitt speciella ansvarsområde, 
fritidsprodukter, bilprodukter samt olje-, kem- och hushållsprodukter. 

2.5.3 Pater Noster plockare 

Utför plockningen av mindre artiklar i Pater Noster-verken. Detta är den första stationen för 
samtliga ordrar. Artiklarna läggs varefter ned i en eller flera kartonger för att slutligen 
placeras på en pall för vidare expediering av truckplockarna. 

2.5.4 Truckplockare 

Efter Pater Noster-verken kommer ordern till denna personal. Dessa tar sedan en tur genom 
Maxipacker-tunneln, pallställagen samt det brandfarliga lagret beroende på vilka artiklar 
ordern innehåller. Plockarna får hjälp i sin plockning av de dataterminaler som finns på 
truckarna. Genom att markera artiklarna med hjälp av streckkodsläsare kontrolleras att rätt 
artikel plockas till rätt order. 

2.5.5 SF medarbetare 

Håller endast till i SF:s lager för hyrvideofilmer. Dessa tar hand om order för filmer samt 
returer från uthyrningsbutikerna. Returerna tar hands om på så sätt att de avidentifieras för att 
sedan kasseras. Dessa arbetsmoment sker helt av Statoil Logistiks personal. 
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2.6 En typisk order 

En Statoilstation i Södermanland vill lägga en order på bl.a. artiklarna spolarvätska, 
motorolja, Statoilbyxor och snöskyfflar. Spolarvätskan beställs som en hel pall, 288 st. Det 
butiken då gör är att ta upp artikelnumren av önskade artiklar och mata in dessa i butikens 
dataterminal. Ordern skickas då till Statoil Logistik. 
 
Ordern kommer in till Statoil Logistik och verifieras av en säljare för att sedan skrivas ut på 
lagret av ordersamordnaren när deadline för butikens speciella rutt infaller. I samband med 
detta beställer även ordersamordnaren pallplatser i de lastbilar som utför distributionen ut till 
stationen. 
 
Ordern plockas upp av personal vid Pater Noster-verken och en eller flera lådor tas fram för 
att fyllas med orderartiklarna. Ordernumret matas in i datorsystemet vid Pater Noster-verket. 
Rätt hylla matas fram och rätt fack belyses och Statoilbyxorna tas fram ur verket och packas 
ner i lådan. Efter avslutad plockning i Pater Noster-verken placeras ordern tillsammans med 
orderlådan i kö för fortsatt expediering av truckpersonal.  
 
Lådan ställs på en pall och ordernumret matas in i truckens plocksystem. Listan med 
orderrader visas och plockningen börjar vanligen med de tyngre produkterna först i turen 
enligt lagerindelningen. I detta fall börjas det med motoroljan i Maxipacker-tunneln för att 
sedan fortsätta med snöskyfflarna som finns i de övriga pallställagen. Själva plockningen går 
till så att artikelns plats visas i truckens dataterminal och rätt plats dubbelkollas med en 
streckkodsläsare. Samtidigt görs en dubbelkoll genom att utnyttja de slumptal som finns i 
anslutning till varje pallplats även dessa matas in. Eftersom spolarvätskan beställdes som en 
hel pall placeras först pallen med övriga artiklar i utlastningszonen, medan truckplockaren 
åker in i det brandfarliga lagret för att hämta helpallen med spolarvätska. Även denna placeras 
vid utlastningen och samtliga kollin markeras med ordernummer samt kollinummer.  
 
Beroende på om pallarna lämpar sig för inplastning sker detta av personalen vid utlastningen. 
Dessa utför även arbetet med att sammanföra orders från flera butiker som ligger på samma 
rutt. Genom att olika rutter har olika leveranstidpunkter sker flytten till respektive 
utlastningsport vid olika tider och trängsel vid portarna kan undvikas. Samlastning sker även 
av Air Liquides och SF:s produkter om detta är aktuellt för den aktuella rutten. Dessa är 
vanligen relativt små till volym. Ordern är därmed färdig för leverans. 
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3 Teoretisk Referensram 

 
Denna del av arbetet skall vara ett stöd till de olika formler, uttryck och andra logistiska 
termer som senare kommer att användas i rapporten. 
 
 
De nedanstående delarna har valts på grund av denna rapports ursprungliga syfte. Tillägg har 
gjort efter att syftet förändrades medan vissa delar har tagits bort.  

3.1 Lagerkostnader och kapitalbindning 

Alla lager är baserade på tanken att antingen kunna friställa produktionen mot efterfrågan 
(buffert) och/eller att placera artikeln närmare kunden och därmed uppnå bättre 
leveransservice. I samband med detta finns vissa kostnader ett företag måste ta hänsyn till och 
beräkna för. Här definieras dessa kostnader som företaget måste jämföra med den nytta ett 
lager kan medföra (Storhagen, 1995). Nyttan inkluderar även goodwill gentemot kunden och 
icke förlorad försäljning. 

3.1.1 Lagerkostnader 

Denna grupp brukar delas upp i lagerhållningskostnader och lagerföringskostnader. 
 
Den förstnämna inkluderar de operativa kostnader såsom lagerpersonal, -administration, -
utrustning, -byggnader och försäkringar. Påverkas ofta linjärt efter hur många artiklar som 
finns i lagret. 
 
Lagerföringskostnader är investeringskostnader, riskkostnader förknippade med 
lagermaterialet, kapitalbindningskostnader, svinn, åldrande, förstörelse m.m. 
 

3.1.2 Kapitalbindning 

Kapitalbindningen är det kapitalet, som är bundet av artiklarna i lagret, kostar i form av räntor 
och alternativkostnader. Denna kostnadspost beror mycket på omsättningshastigheten, d.v.s.  
 

Omsättningshastigheten = omsättning / kapitalbindning 
 
men även på de krediter företaget får och ger. Att ge en månads kredit innebär att man får 
ligga ute med kapital ytterligare en månad och därmed förskjuts kapitalbindningskurvan. 
Detta är en mycket viktig del som många företag glömmer bort att kalkylera med. 
 



 

 

15 
 
 
 

3.2 Vad är en terminal? 

En Terminal definieras som ett ”rent” lager, d.v.s. de har bara hand om färdiga produkter, 
ingen tillverkning/produktion behöver optimeras utan man kan helt inrikta sig på 
lagerstyrningsdelen (Olhager, 2000). 
 
En terminal ska ligga nära marknaden och agera som en buffert för svängningar och sänka de 
totala transportkostnaderna. Detta gör den genom att minska antalet transaktioner (länkar) 
mellan företag och kunder (noder). Det företagen måste fråga sig är om en terminal ger bättre 
leveransservice och därmed konkurrensfördelar jämfört med den kostnad en terminal medför. 
Vilka artiklar skall i så fall lagras i terminalen och vilka ska skickas direkt till kund? Kunden 
alltid i centrum baserat på geografi, volym och värde! 

3.3 Nyckeltal 

Hur man mäter företagets logistikeffektivitet är mycket viktigt och varierar i stor omfattning 
från bransch till bransch. Som exempel kan ges ett företag som tillverkar lågvärdigt gods till 
en stabil efterfrågan. Här är inte kapitalbindningskostnaden speciellt hög utan företaget kan 
mer inrikta sig på att fylla t.ex. transportenheterna och på så sätt minimera 
hanteringskostnaden av godset. Ett mer teknikorienterat företag med högvärdigt gods har en 
större utgiftspost i kapitalbindning och en ökning av t.ex. omsättningshastigheten har här en 
större betydelse. 
 
Genom användandet av situationsspecifika nyckeltal kopplade till företagets nyckelaktiviteter 
kan analyser och jämförelser göras av de olika funktionerna i ett företag. Generellt sett 
används idag produktivitetsmått (output/input) istället för produktionsmått (utfört arbete, 
ton/h) i företagen. Det senaste är dock att det sker en förskjutning mot produktionsmått när de 
japanska produktionsfilosofierna (pull kontra push och just-in-time) nu börjar slå igenom i 
företagen (Storhagen, 2003). 
 

Tabell 2. Exempel på logistiska nyckeltal 
- Lagerhållningskostnad/inköpsvärden 
- Orderrader/mantimme 
- Expedierade rader/mantimme 
- Vikt/order 
- Volym/order 
- Oms hast för lager resp. förråd 
- Transportkostn./kolli eller liknande enhet 

- Hanteringskost/kolli 
- Lagringskost/kolli 
- Fyllnadsgrad/transportenhet 
- Fyllnadsgrad/lagerenhet 
- Levererade orderrader/bristrader 
- Reklamerade orderrader/expedierade 
orderrader 

 
För att de logistiska nyckeltalen ska skall vara användbara inom verksamheten krävs att de är 
aktuella och tid blir därmed en mycket kritisk faktor. Man eftersträvar hellre en snabb 
kompromisslösning än en långsam och exakt lösning på ett uppkommet problem. Ett vanligt 
fel inom industrin är att man prioriterar fel typ av nyckeltal till det man vill åstadkomma. 
Mätningar mot fyllnadsgrad och kollin per timme är helt fel väg att gå om det är en 
kundorderstyrd verksamhet man verkar i. I detta fall vore ett fokus på ledtider och rättidighet 
ett bättre alternativ. Nyckeltal som är motstridiga med målen kan sabotera eller i vilket fall 
fördröja en pågående förändringsprocess. 
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När man väljer ett nyckeltal gäller det även att det blir förståeligt för dem som ska använda 
sig av det. Är måttet obegripligt eller fel valt kommer det helt enkelt att förkastas och de mål 
man har kan spolieras. Inga diskussioner skall vara möjliga i hur nyckeltalet skall mätas. Det 
skall inte heller vara svårt att mäta, det skall gå utan en alltför lång och komplicerad 
utbildning.  

3.4 Partiformningsmetoden EOQ 

EOQ eller Economic Order Quantity, Ekonomisk Orderkvantitet på svenska, har flera andra 
namn såsom Wilson-formeln och Kvadratrotsformeln (Storhagen, 2004). Anledningen till att 
rapporten endast avhandlar EOQ och inte någon annan partiformningsmetod som t.ex. fast 
orderkvantitet (FOQ) och periodisk orderkvantitet (POQ) är att Statoils använder sig endast 
av denna metod i sitt lagerstyrningssystem. Nedan följer därför en teoretisk inblick i EOQ. 
 

vr

KD
EOQ

2
=  

K = ordersärkostnaden 
D = efterfrågan per tidsperiod 
v = artikelvärde 
r = lagerkostnad per tidsenhet (beroende t.ex. på företagets avkastningskrav och 
lagerbyggnadshyror) 
vr = lagerhållningskostnad per artikel och tidsenhet 

 
EOQ kom redan 1913 till Sverige men började först bli brett använd efter en modifikation av 
Wilson, därav namnet Wilson-formel. EOQ beräknas som en avvägning av 
lagerhållningskostnaderna och ordersärkostnaderna.  
 
Följande förutsättningar måste gälla för att den ovanstående EOQ-formeln skall vara 
legitimerad.  

• Efterfrågan per tidsenhet skall vara konstant och känd med hjälp av 
prognosberäkningar. D.v.s. inga större säsongsvariationer. 

• Ordersärkostnaden är känd och oberoende av orderkvantiteten. D.v.s. inga 
kvantitetsrabatter, se nedan för en alternativ lösning. 

• Lagerhållningskostnaden per enhet och tidsenhet är konstant och känd. 
• Inleverans till lagret sker endast av hela orderkvantiteter. 

 
Ingen hänsyn tas heller till 

• lagerhållningskostnader då artikeln transporteras, s.k. transportlager 
• samband mellan olika enheter 
• planeringshorisonter 
• bristkostnader eller kapitaltillgång 
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Figur 3. Lagernivån över tiden 

 
Efterfrågetakten, demand, representeras av kurvans lutning -D. Tiden det tar för lagret att 
tömmas, tiden mellan ordrar, är Q/D. Den totala kostnaden kommer då att bero på antalet 
ordertillfällen och lagerhållningskostnaden av medellagernivån (Q/2). 
 

2

Q
H

Q

D
KC +=  

 
Kostnadsminimum erhålls genom derivatan av C med avseende på Q 
 

H

KD
Q

2
* =  => med Q* i C => KDrvC 2* =  

 
d.v.s. den ekonomiska orderkvantiteten är där ordersärkostnaden per tidsenhet är lika stor som 
lagerhållningskostnaden per tidsenhet. 
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Figur 4. Totalkostnadskurva 

 
Då totalkostnadskurvan är flack runt Q* innebär detta att en liten skillnad mellan företagets 
orderstorlek och EOQ är liten. Ett exempel är att en underskattning på 50 % på en av de 
ingående faktorerna gör att totalkostnaden endast ökar med 6 %. Motsvarande överskattning 
skulle endast ge en ökad totalkostnad med 2 % (Olhager, 2000). Detta gör att EOQ ofta 
används där osäkerheten är stor eller faktorerna är svåruppskattade. 

3.4.1 Partiformning under osäkerhet 

Vid extrem säsongseffekt eller då artikeln har stort krav på aktualitet alternativt kort 
hållbarhet så kan det vara så att endast ett inköpstillfälle ges.  Detta gäller även då ledtiden är 
lång relativt en kort säsong och inga inköpskompletteringar kan göras. Betecknas även 
julgransproblemet. Exempel är inför en produktlansering då artikeln måste finnas när 
lanseringen startar. 
 
I dessa fall gäller det att kunna bestämma och beställa den kvantitet som ger störst förväntat 
värde med hänsyn till risker och kostnader. Detta kan göras enligt följande: 

1. Moddelera kostnadsfunktionen och hur den beror på efterfrågan och orderkvantiteten. 
2. Beräkna det förväntade värdet av detta kostnadsuttryck med hänsyn till efterfrågan. 
3. Bestäm det värde på Q som minimerar det förväntade värdet på kostnadsfunktionen. 

Relevanta kostnader är anskaffningskostnad per enhet, försäljningspris och restvärde (negativt 
om det kostar att bli av med artiklarna).  
 
Idén med denna typ av partiformning är att beroende på sannolikheten att ett visst utfall på 
efterfrågan sker skall inkomsterna alltid ha maximerats. 

3.4.2 EOQ med kvantitetsrabatter 

Två deltyper finns här, rabatt på antingen HELA orderkvantiteten eller differentierad med 
hänsyn till olika priser i olika kvantitetsintervall. Olika parter i inköpsprocessen kan ha olika 
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skäl till att använda sig av kvantitetsrabatter förutom då rent marknadsmässiga (Lumsden, 
1998). 
 
Leverantörens skäl kan vara interna partistorlekar med förpackningar som leverantören vill 
undvika att vara tvungen att bryta. Företaget vill uppnå en orderstorlek som motsvarar 
produktionen under ett skift för att på så sätt förlägga ställtiden till icke produktionstid. 
 
Transportörens skäl kan vara att kunna utnyttja en enhetlig lastbärarstorlek för att minska 
hanteringsarbete. 
 
Kvantitetsrabatten kan ses som leverantörens eller transportörens kvantifikation av företagets 
nytta av att motta en order i just den partistorleken. D.v.s. uppnå att beställaren ofta avviker 
från EOQ. En låg lagerhållningskostnad gör ofta att man är villig att frångå EOQ till förmån 
för en rabatt. EOQ bygger som nämnt på att inköpspriset är konstant. Om det finns 
kvantitetsrabatter så blir det ett hopp i kostnadskurvan. Den optimala orderstorleken måste då 
relateras till de olika rabattgränserna.  
 

3.4.3 Andra alternativa EOQ-varianter 

EOQ med successiva inleveranser 
Orderkvantiteten inkommer inte till lagret vid ett tillfälle. 
Orderkvantiteten blir högre medan totalkostnad och medellagret blir lägre. 
 
EOQ med bristkostnad 
Om brist kan kvantifieras och tillåts. Jämfört med grundformeln så beror optimal 
orderkvantitet om bristkostnaden är stor relativt lagerhållningskostnaden. 
 
EOQ med restriktioner 
Om ett flertal artiklar konkurrerar om lagerytor eller om det finns budgetrestriktioner för 
maximal kapitalbindning. Även då kapitaltillgången är begränsad. 
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3.5 Lagersystem 

Samtliga tre grundläggande lagersystem som här tas upp, beställningspunktsystem, 
periodinspektionssystem och uttagskompletteringssystem är alla system som endast skall 
användas tillsammans med artiklar som har en oberoende efterfrågan. Ett lagersystem som 
baseras på beroende efterfrågan är t.ex. materialbehovsplanering (eng. Material Requirements 
Planning, MRP). Skälet till denna avgränsning är att de flesta av Statoils artiklar (och 
terminalroll) har till största delen just en oberoende efterfrågan förutom t.ex. artikeln 
tvättsvamp som i viss mån är beroende av efterfrågan på bilschampo.  

3.5.1 Beställningspunktssystemet 

Beställningspunktsystemet är ett av de två mest använda lagersystemen idag. Det är ett 
lättförståeligt system för artiklar med oberoende behov och relativt jämn efterfrågan (Olhager, 
2000). Vid uppstarten av ett beställningspunktssystem, eller vid introduktion av en ny artikel, 
sker initialt ett antal beräkningar. Beställningspunkten (BP) beräknas generellt så att 
 
 BP = säkerhetslagret + efterfrågan under artikelns ledtid = SS + D*LT 
 
men här förekommer ett flertal variationer. Säkerhetslagret tar här upp avvikelser från den 
prognostiserade efterfrågan under ledtiden men även om ledtiden från leverantör/produktion 
är längre än normalt, mer om detta i avsnitt 3.6 – Säkerhetslager.  
 

 
Figur 5. Beställningspunktsystem 

 
Uttag från lagret sänker löpande lagernivån. När lagernivån understiger en förutbestämd nivå, 
beställningspunkten (BP), initieras en inköpsorder med en viss kvantitet (Q) av artikeln. 
Många gånger baseras denna kvantitet på den ekonomiska orderkvantiteten eller annan vald 
kvantitet (Lumsden, 1998), se även avsnitt 3.4 – Partiformningsmetoden EOQ. Detta, ofta 
automatiska, förslag till order av systemet kontrolleras vanligtvis av en ansvarig anställd 
innan den verkställs gentemot leverantören/produktionen. 
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Genom att uttrycka beställningspunkten i tidsenheter istället för antal enheter blir lagernivån 
lättare att tolka för människan. Den tid lagret beräknas räcka benämns täcktiden och beräknas 
med hjälp av formeln 
 
 Täcktid = lagernivå / beräknad efterfrågan per period. 
 
Formeln för beställningspunkten som täcktid är: 
 
 Täcktid i BP = ledtiden + säkerhetstiden 
 
D.v.s. den stäms av mot artikelns ledtid och kravet på hur länge säkerhetslagret skall räcka. I 
dessa fall ställs höga krav på efterfrågans prognosberäkning för att täcktiden inte skall vara 
missvisande.  

3.5.2 Periodinspektionssystemet 

Periodinspektionssystemet är idag vanligare än beställningspunktsystemet genom att det 
kräver mindre administration. Den största skillnaden mellan beställningspunktssystemet och 
periodinspektionssystemet är när en inköpsorder initieras. Idén med periodinspektionssystem 
är till skillnad mot beställningspunktsystemet att en order går ut vid förutbestämda tidpunkter 
istället för vid en förbestämd lagernivå (Lumsden, 1998). Periodinspektionssystemet använder 
sig av periodisk inspektion, d.v.s. vid vissa givna tidpunkter sker en inspektion av lagernivån 
och en efterföljande beställning görs (Olhager, 2000). Även i vilken kvantitet en beställning 
görs skiljer sig i de båda systemen. Tillsammans med beställningspunktsystemet används ofta 
ekonomisk orderkvantitet medan det i periodinspektionssystemet sker en beställning upp till 
en förutbestämd lagernivå. Målet med denna kvantitet är dock att den ska överrensstämma 
med den ekonomiska orderkvantiteten eller annan föredefinierad storlek för att minska de 
totala kostnaderna. Den förutbestämda lagernivån kallas återfyllnadsnivå och beräknas som 
 
             Å = säkerhetslagret + efterfrågan under ledtiden + 

       efterfrågan mellan inspektionerna 
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Figur 6. Periodinspektionssystem 

 
I detta system måste säkerhetslagret täcka osäkerheten i efterfrågan under ledtiden men även 
osäkerheten i efterfrågan under inspektionsintervallet. Säkerhetslagret skall även täcka om 
ledtiden blir längre än normalt. 
 
Fastställandet av inspektionsintervallet kan göras på ett flertal sätt: T.ex. anpassa intervallet 
till leverantörens produktionsrytm eller översätta EOQ till tid mellan ordrar. Vid ett tillfälle 
där leverantören använder sig av cyklisk produktion finns det möjligheten att synka 
beställningarna till dessa produktionstidpunkter. Med ett sådant produktionssätt hos 
leverantören finns uppenbara fördelar med periodinspektionssystemet genom att det då ger 
stabilare ledtider. För att tolka EOQ i tid används formeln för inspektionsintervallet 
 

DH

K

D

EOQ
I

2
==  där D  = medelefterfrågan. 

 
Genom systemets uppbyggnad finns det även möjlighet att samordna alla inköp från en viss 
leverantör genom att dessa artiklar använder sig av samma inspektionsintervall. 
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Derivation med avseende på I ger optimala inspektionsintervallet 
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Detta är alltså en jämkning av de intervall som artiklarna individuellt skulle få vid beräkning 
utifrån sina ekonomiska orderkvantiteter. 

3.5.3 Periodinspektion med optimal partistorlek 

Fördelarna med periodinspektionssystemet har lett till att ett flertal olika versioner av 
systemet har utvecklats. Den största nackdelen med periodinspektionssystemet är att 
orderkvantiteten kan variera en hel del. I denna version med optimal partistorlek tar systemet 
hänsyn till detta genom att definiera en minsta storlek på orderkvantiteten. 
 

 minQLÅQ >−= , där L = nuvarande lagernivå 

 
Alltså, om lagernivån vid inspektionstillfället överstiger en viss nivå sker ingen ny beordring 
av artiklar utan lagret förväntas räcka till nästkommande inspektionstillfälle. 
 
Fördelar: Beställningarna görs med ett konstant intervall och med en minsta orderstorlek. 
 
Nackdelar: På grund av att den osäkra tiden nu även kan omfatta mer än ett tidsintervall 
kommer storleken på säkerhetslagret att öka. 

3.5.4 Periodinspektion med samtidig beställningspunkt 

I denna version av periodinspektionssystemet kombineras beställningspunktsystemets fasta 
orderkvantitet och minsta lagernivå med periodinspektionssystemets fasta beställnings 
intervall till ett hybridsystem mellan de båda. Normalt sätt sker en beordring vid de fasta 
tidsintervallen med Q = Å – L enheter. Som extra säkerhet vid kraftigt ökad efterfrågan då 
lagernivån underskrider den förutbestämda beställningspunkten (beräknas på samma sätt som 
tidigare) aktiveras en inköpsorder med Q = Qopt, där Qopt vanligtvis är den ekonomiska 
orderkvantiteten. 
 
Fördelar: Konstanta tidsintervall behålls med få undantag. Säkerhetslagret kommer att 
minska genom att osäkerhetstiden nu endast omfattar ledtiden, precis som med ett normalt 
beställningspunktssystem. 
 
Nackdelar: Som en följd av de dubbla kontrollerna kommer uppföljningskraven att öka för 
att kunna hålla den verkliga lagernivån uppdaterad. 

3.5.5 Uttagskompletteringssystem 

Genom detta system kommer kraven på uppföljning av lagernivåerna minska till ett minimum 
samtidigt som osäkerheten för bristsituationer inte kommer att öka. Detta lyckas man med 
genom att för varje uttag ur lagret (kvantitet Qi) sker en motsvarande beordring av Qi enheter. 
Konsekvensen av detta lagersystem är att det sker lika många beordringar som uttag med 
antagligen då små orderkvantiteter vid varje tillfälle. För att minska antalet uttag kan man 
försöka förmå kunderna att samla ihop sina ordrar, t.ex. genom att beställa en viss artikel en 
viss dag. Även i detta alternativ minskar säkerhetslagret till ett minimum genom att 
osäkerhetstiden endast är artikelns ledtid. Uppföljning av kassation, stöld, manko etc. blir den 
enda anledningen att utföra lagerinspektioner. 
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3.5.6 Jämförelse mellan de olika lagersystemen 

Tabell 3. Fördelar/nackdelar för totalkostnaden 
3.5.1 Beställningspunktsystemet  
3.5.2 Periodinspektionssystemet Högre ordersärkostnader/säkerhetslager men mindre 

administration jämfört med beställningspunktsystemet 
3.5.3 Periodinspektion med opt. partistorlek Lägre totalkostnad med större säkerhetslager 
3.5.4 Periodinspektion med beställningspunkt Minskat säkerhetslager 
3.5.5 Uttagskompletteringssystem Fler ordrar, högre ordersärkostnader 

 
Tabell 4. Ökat/minskat manuellt arbete 

3.5.1 Beställningspunktsystemet Lättförståeligt 
3.5.2 Periodinspektionssystemet Mindre administration jämfört med beställningspunkt. 
3.5.3 Periodinspektion med opt. partistorlek Jämförbart med periodinspektionssystemet 
3.5.4 Periodinspektion med beställningspunkt Dubbla lagerkontroller 
3.5.5 Uttagskompletteringssystem Fler ordertillfällen annars litet administrativt arbete 

 
Tabell 5. Fördelar/nackdelar för leverantören 

3.5.1 Beställningspunktsystemet Känd orderkvantitet, okänd ordertidpunkt 
3.5.2 Periodinspektionssystemet Känd ordertidpunkt, okänd orderkvantitet 
3.5.3 Periodinspektion med opt. partistorlek Känd ordertidpunkt, känd minsta orderkvantitet 
3.5.4 Periodinspektion med beställningspunkt Som 3.5.2 
3.5.5 Uttagskompletteringssystem Okänd ordertidpunkt, okänd orderkvantitet 

 
Särskild granskning av beställningspunktsystemet kontra periodinspektionssystemet 
Båda saknar kapacitetshänsyn i egentlig mening och båda systemet kräver en konstant 
efterfrågan. Den andra faktorn för de båda systemet tillåts endast variera då efterfrågan inte är 
konstant. 
 
Valet mellan dessa beror mycket på om leverantören har begränsade tidsfönster för 
ordermottagning för att kunna ge stabila ledtider alternativt om man önskar synka anskaffning 
av flera artiklar från samma leverantör (Olhager, 2000). 
 
Om leverantören vet när en order inkommer kan kapacitet avsättas och produktionsupplägg 
(t.ex. cyklisk planering) anpassas till denna. Nackdelen hos periodinspektionssystemet är å 
andra sidan att orderkvantiteten varierar. Detta kan ge ineffektiva partistorlekar och/eller 
produktionsskift (Lumsden, 1998). 
 
För beställningspunktsystemet gäller att säkerhetslagret endast behöver täcka variation i 
efterfrågan/prognos under ledtiden. För periodinspektionssystemet måste det även täcka 
osäkerheten under inspektionsintervallet. 
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3.6 Säkerhetslager 

I varje lager finns normalt sätt ett säkerhetslager som skall ta upp variationer i efterfrågan och 
osäkerhet i ledtid från leverantör. Lagret skall även kompensera för skillnader i prognoser 
jämfört med verklig efterfrågan (Olhager, 2000). Syftet med säkerhetslagret är alltså att 
säkerställa tillgången på varor och material genom att minimera antalet bristtillfällen. 
Förutom ovan nämnda orsaker kan en brist även inkludera böter vid t.ex. ett kontraktsbrott 
och differens mellan lagersystemet och det verkliga lagret. Säkerhetslagret skall med andra 
ord baseras på hur många bristtillfällen man är beredd att acceptera med nuvarande 
försörjningslösning (Storhagen, 1995). Är bristkostnaden liten, t.ex. om kunden ändå 
återvänder trots en besvikelse, kan man spara på säkerhetslagrets storlek. 
 
Det som gäller som grund för säkerhetslagerberäkning är följande uttryck 
 

Säkerhetslagerstorleken = säkerhetstid x efterfrågan per tidsenhet 
 
Idag finns i princip endast två säkerhetslagerformler med små variationer där emellan, det är 
dessa två som denna del av rapporten inriktar sig på. Båda grundar sig naturligtvis på 
ovanstående uttryck / princip. 

3.6.1 Bestämning av säkerhetslagrets storlek 

Hur ska då storleken på säkerhetslagret bestämmas? Frågan blir då i sin tur, hur stor osäkerhet 
i prognoser, ledtider och övrig osäkerhet lider företaget av? Generellt sätt beräknas storleken 
baserat på två olika metoder. Genom en föredefinierad önskad servicenivå eller genom en 
bristkostnadsmodell. 
 
I den första metoden definieras två olika servicenivåbegrepp (Olhager, 2000): 
- Sannolikheten att kunna leverera direkt ur lager under en ordercykel (SERV1) (alt. 
sannolikheten att inte få brist under en ordercykel) 
- Andel av efterfrågan som kan levereras direkt ur lager (SERV2) 
 
SERV1 beräknas med hjälp av en säkerhetsfaktor multiplicerad med standardavvikelsen för 
prognosfelet under ledtiden, d.v.s. 

γσσ LkkSSSERV L ===1 , där  

σ  = standardavvikelsen för efterfrågans prognosfel per period 

Lσ  = standardavvikelsen för efterfrågans prognosfel under ledtiden 

k = säkerhetsfaktor (erhålls ur statistiktabell, se även tabell 6) 
γ = konstant som beror på korrelationen mellan prognosfelen i olika perioder, ingen 
korrelation ger att γ = 0,5. Ju högre korrelation desto högre γ med max vid 1,0. 

 
Tabell 6. Exempel på säkerhetsfaktorn k 

Servicenivå 50% 95% 97,5% 99% 
Säkerhetsfaktor k 0 1,65 1,96 2,33 
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Då chansen att verklig efterfråga skall överstiga den prognostiserade under ledtiden är 50 % 
innebär detta att utan säkerhetslager, d.v.s. när k = 0, är servicenivån ändock 50 %. Vid 
utökad servicenivåsatsning växer säkerhetslagret mot oändligheten. 
 
Som ett alternativ till standardavvikelse kan man använda sig av medelabsolutfelet (eng. 
Mean Absolute Deviation, MAD), d.v.s. medelvärdet för prognosfelens absolutvärde. 

σ=1,25*MAD (Lööf & Lundkvist, 2001) 
 
SERV1 kan även modifieras till att ta hänsyn till osäkerhet i ledtiden. Kraven då är att 
efterfrågan är normalfördelad och ledtiden respektive efterfrågans sannolikhetsfördelningar är 
oberoende av varandra. Formeln skrivs så som 

222
1 ))(( LDLkSSSERV σσ +== , där  

D = efterfrågan per period  
)(Lσ  = standardavvikelsen för ledtiden 

 
Genom användning av SERV1 så gäller följande; Servicenivån beror på orderkvantiteten, stor 
orderkvantitet ger få bristtillfällen och därmed mindre krav på säkerhetslagrets storlek. För 
SERV2 kan beroendet till orderkvantiteten tecknas 
 

Q

bristE
SERV

)(
12 −=  

 
D.v.s. den förväntade bristens storlek relateras till efterfrågan under en ordercykel. E(brist) 
beräknas genom följande procedur. 
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3.7 ABC-klassificering 

Denna mycket vanligt förekommande metod i industrin utgår från Paretos välkända princip, 
den så kallade 80/20-regeln. I denna beräknas 80% av företagets artiklar står för 20% av 
företagets omsättning.  
 
Denna princip utgör grunden för ABC-analysen som går ut på att försöka klassificera 
företagets artiklar i tre olika klasser A, B och C. Klassning är oftast baserad på artikelns 
volymvärde, d.v.s. hur stor del av företagets omsättning en artikel utgör (Storhagen, 2003).  

 
Volymvärde = artikelomsättning * artikelvärde 
 

Ju högre volymvärde en artikel har desto högre värderas denna med A-klassen som den mest 
intressanta. Andra mätetal kan även användas, t.ex. artikelvärdet eller artikelns 
täckningsbidrag. Högst artikelvärde ger högst kapitalbindning i lagret. 
 
De artiklar som placerar sig i A-klassen kommer genom detta ägnas störst intresse så till vida 
att servicenivån för dessa artiklar skall hållas högre än de andra klassernas artiklar. 
Inriktningen för dessa A-artiklar är även att minska ledtider, minska orderkostnader, minska 
osäkerheter och öka lageromsättningshastigheten (Lumsden, 1998). De bör kunna bära de 
kostnader som uppstår av att ha en hög lagertillgänglighet och kort leveranstid. A-artiklarna 
bör av den orsaken vara de som styrs hårdast och får bära kostnaderna för detta. I C-klassen 
kan fokus istället ligga på att endast minimera kostnader och då acceptera endast en hyfsad 
leveransservice. På detta sätt påverkar ABC-klassificeringen i högsta grad beställningspunkter 
men även säkerhetslagernivåer. 

3.7.1 ABC-klassningens nackdelar 

I detta system finns även vissa nackdelar som företag måste ta hänsyn till. Ett exempel är att 
en artikel med lågt pris och hög förbrukning placerar sig i samma klass som en högt prissatt 
artikel med låg förbrukning. Dessa, vitt skilda, artiklar bör vanligtvis inte använda samma 
styrprinciper och styrverktyg. 
 
Vanligt är även att företag väljer att prioritera andra artiklar än de deras kunder vill att de ska 
fokusera på. Ett stort problem med ABC-klassningen är att man kan missa flera artiklar såsom 
reservdelar som har ett beroendeförhållande till andra artiklar. Artiklar som nedprioriteras 
p.g.a. liten del i företagets omsättning kan kunden se som självklart att man har i lager. 
Kopplat till detta är även så kallade kompletterande artiklar som t.ex. dörr och dörrkarm som 
riskerar att placeras i olika klasser. 
 
ABC-klassningen bör även kopplas till en artikels livscykel, ABC-klassningen tar inte hänsyn 
till tillväxt eller nedgång i försäljning och därför anklagas den för att ha en konserverande 
effekt. En artikel med god utvecklingspotential, om den skulle få rätt stöd, kanske placeras i 
C-klassen och har därmed inte samma möjlighet att avancera upp företagets omsättningsliga.  
 
ABC-klasserna bör omvärderas med jämna mellanrum så att förändringar hos artikeln eller 
hos kunderna kan fångas upp på ett bra sätt. 
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3.7.2 ABC-klassningens andra användningsområden 

Som exempel kan ges lagerplacering genom att placera lagerförda artiklar efter en ABC-
analys baserad på t.ex. plockfrekvens. Företag kan även klassificera dess leverantörer i klasser 
och basera sitt samarbete på detta, tätare samarbete med A-leverantörer medan C-leverantörer 
sköts med enklare rutiner. 
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4 Statoil Logistiks lagerstyrning 

 
Detta kapitel avhandlar hur dagens system är uppbyggt och vilka funktioner systemet har ur 
ett lagerlogistikperspektiv. 
 
 
Genom det egenutvecklade lagerstyrningssystemet Albin kan Statoil Logistiks personal 
(tillsammans med Air Liquide) administrera de funktioner som har med Statoils lager att göra. 
Systemet skapades på 80-talet och uppdateras idag av företaget Industri-Matematik. Statoil 
har själva ingen insikt i hur systemet är uppbyggt utan de bestämmer endast vilka funktioner 
och beräkningar systemet ska utföra och på vilket sätt det därigenom ska arbeta. 
 
1995 konsulterades logistikföretaget Arrigo för en logistisk genomgång av Albin. Uppgiften 
var att kontrollera huruvida systemet uppfyller de logistiska grundtankar som gäller i dagens 
lagerstyrningssystem. Utgångspunkten var att systemet ska ha liknande kvalitéer som andra, 
större och mer utbredda, lagerstyrningssystem såsom t.ex. SAP-paketet och Intentias Movex. 
Det Arrigo kom fram till i denna undersökning var att systemet fungerade mycket bra men 
krävde en del ändringar. Dessa ändringar finns dokumenterade i ett häfte, härefter endast 
benämnt häftet, som detta kapitel delvis skall utgå ifrån. 
 
Ursprungligen skulle häftet vara den huvudsakliga grunden till detta kapitel, med lite stöd av 
programkod från Albin. Rätt snart visade det sig att häftet var allt ifrån komplett och i en del 
fall direkt motsade vad som egentligen försiggick i programmet. 
 
Delarna om beställningspunkten, prognoserna och säkerhetslagret är uppdelade i två beroende 
på om en artikel är en s.k. säsongsartikel eller en standardartikel. De två olika artikeltyperna 
har i de flesta fall två skilda beräkningsformer. Det sista avsnittet i kapitlet tar upp i vilken 
kvantitet systemet skall rekommendera avroparna att beställa vid varje orderläggning. Först 
kommer dock två avsnitt som tar upp vilka manuella inställningar personalen på Statoil 
Logistik kan hårdkoda in i systemet och hur ofta automatisk omberäkning av variabler sker i 
systemet. 

4.1 Manuellt inställbara variabler 

I denna del redovisas de manuellt inställbara variablerna som kan användas i programmets 
beräkningar. Förutom ledtiden används dessa variabler mycket sällan, de beräknas vanligtvis 
automatiskt fram av systemet. 

4.1.1 Ledtider 

Vid en introducering av en ny artikel ber systemet om en ledtid för artikeln från Statoils 
leverantör till lagret i Flen. Ledtiden kan ställas in generellt för en viss leverantör eller 
specifikt för en artikel. Vid en ändring av ledtiden för en leverantör sker automatiskt en 
uppdatering av ledtiden för varje specifik artikel. D.v.s. alla artiklar från denne leverantör får 
samma ledtid. 
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Vid beräkningar som använder sig av ledtiden använder Albin sig av i första hand specifik 
artikelledtid om denna existerar. I annat fall går systemet och hämtar ledtiden för 
leverantören. 

4.1.2 Beställningspunkten 

I vissa fall kan en manuellt satt beställningspunkt vara av nytta. Beställningspunkten sätts 
alltid manuellt vid en nyintroduktion av en artikel men även om leverantörens ledtid anses 
som osäker. I dessa fall använder man denna variabel för att försäkra sig om tillgången av 
artikeln. 

4.1.3 Säsongsartiklar 

Är en artikel en säsongsartikel? Detta är en mycket viktig inställning som i högsta grad 
påverkar kapitalkostnaden för lagerhållningen. Generellt sett är detta dock ett relativt enkelt 
beslut. Exempel på dessa kan vara badbollar, tändvätska, glykol och låsspray. 
Standardinställning är ej säsongsartikel, standardartikel, med en antagen efterfrågan jämnt 
fördelad över årets alla perioder. 

4.1.4 Prognoser 

Även här kan en manuell inställning göras. Detta t.ex. vid nyintroduktion av en artikel eller då 
en artikel ersätts av en likvärdig artikel från en annan leverantör där osäkerheten fortfarande 
är stor. I första fallet finns ingen historik som Albin kan använda sig av i prognosberäkningen. 
I andra fallet kan en koppling mellan tidigare artikel och den nya göras. 

4.1.5 Ekonomisk Order Kvantitet 

Standardinställning i Albin är att EOQ(Wilson)-formeln används. I dagligt arbete åsidosätts 
dock denna ofta till fördel för andra hänsynstaganden. Skälet till det är att EOQ ofta motsäger 
pallstorlekar och ramavtal genom att inte ta hänsyn till dessa. I dessa fall sker oftast en 
orderstorlek beroende på pallstorlekarna samt ett minsta ordervärde bestämt av ramavtalen.  

4.1.6 Lagerhållningsfaktor 

Vad kostar den aktuella artikeln att hålla i lager? Standard var tidigare en lagerhållningsfaktor 
på 36 % men av någon anledning har denna ändrats till 24 %. Skälet till det kan vara 
förändringar i samband med introduktion av en faktor för brandfarliga artiklar i en rapport 
från Linköpings Tekniska Högskola (Milesson et al, 2003). I denna kan det utläsas att 
lagerhållningsfaktorn skall differentieras mellan brandfarliga artiklar och ej brandfarliga därav 
det lägre standardvärdet på 24 %. Denna procentsats används i beräkningen av EOQ. 

4.2 Uppdateringsfrekvenser 

De olika beräkningarna sker vid olika tillfällen och med olika processer. Nedan gås dessa 
igenom. 
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4.2.1 ABC-klassificeringen 

Genom arbete i Albin (bild A17) tas artiklar fram i den ordning som ABC-klassificeringen 
bestämmer, se kapitel 2.3 - Leverantörer och artiklar. Genom den lista som skapas tas A-, B- 
och C-artiklar fram. Det är alltså en helt manuell process (med automatiska indata) och sker 
en gång på våren, v. 9, och en gång på hösten, v. 38. 

4.2.2 Prognos-, BP- och EOQ-beräkning 

Dessa värden uppdateras inte vid någon specifik tidpunkt utan beräknas varje gång de 
används av användaren i Albin. Det innebär att de förändras endast när en försäljningsperiod 
avslutas och en ny börjar (månadsskiften), d.v.s. då indatan till formlerna förändras. 

4.2.3 Säkerhetslagerberäkning 

Fram till för ungefär ett år sedan (början av 2004) skedde denna beräkningsform manuellt. En 
person initierade beräkningen ungefär en gång i kvartalet för varje artikel. Nu för tiden sker 
denna beräkning helt automatiskt veckovis (i program C.N205, Albin). Tidigare gjordes 
beräkningen i bild A15. 

4.3 Beställningspunktsberäkning (BP) 

Beställningspunkten är viktig för Statoil Logistik. Det är denna siffra som bestämmer vid 
vilken lagernivå Albin ska rekommendera en inköpsorder för avroparna för en viss artikel. 
Avsnittet är uppdelat i underrubriker baserat på om en artikel är en standardartikel eller en 
säsongsartikel. Skillnad görs även om uträkningen är baserad på Arrigos förändringshäfte 
eller på Albins programkod. Analys av skillnaden mellan teoretisk och praktisk användning 
görs senare. 

4.3.1 BP för standardartiklar enligt häftet 

3,4

)*(** UQULK
BP

+
= , där 

K = Korrigeringsfaktor för säsongsvariation där variationen är liten och artikeln inte kan 
betraktas som en säsongsartikel. 

 
}var{

}var{

årföregåendekningtalsförbruk

talkkommandeårföregåendekvantitet
K =  

K avrundas för att passa in i intervallet 5,15,0 ≤≤ K . 

 Kommande kvartal = Nästkommande tre hela månader. 
Kvartalsförbrukning föregående år = De 12 senast avklarade månaderna. 
K räknas ut vid varje tillfälle A2 visas, dock uppdateras den endast vid månadsskifte 
då kvartalsperioden ändras. 
 
L = Artikelns ledtid från leverantör i antal veckor 
Om ledtid satt för en speciell artikel används denna ledtid, i annat fall används 
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ledtiden som är satt för leverantören av artikeln. I systemet lagras ledtiden i dagar medan i 
uträkningen används omräkning till veckor. Resultatet avrundas alltid uppåt. 14 dagar ger 2v, 
15 dagar ger 3v. 
 
U = Prognostiserad månadsefterfrågan. Se 4.4.1.  
 
Q = Säkerhetslager uttryckt i procent av prognostiserad månadsefterfrågan (U). Se avsnitt 
4.5.1. 
 
4,3 = Omräkning till månad eftersom ledtiden är uttryck i veckor (4,3 v/mån). 
 
Formeln är alltså i princip efterfrågan under ledtiden plus säkerhetslagret med den lilla 
skillnaden att beställningspunkten i någon grad påverkas av hur kommande 
kvartalsförbrukning brukar vara. 

4.3.2 BP för standardartiklar enligt använd programkod 

)
10052

12
*(**

Q
LUKBP += , där 

 
K = Korrigeringsfaktor för säsongsvariation som ovan fast 

 
)12(

4*)(

månadernasenastedegförsäljnin

årföregåendemånadertrekommandegförsäljnin
K =  

 
U = Prognostiserad månadsefterfrågan. Se avsnitt 4.4.2.  
 
L = Artikelns ledtid från leverantör i antal veckor, som ovan. 
 
12/52 = 0,23 månader per vecka (motsvarande 4,3 ovan) 
 
Q = Säkerhetslager uttryckt i procent av prognostiserad månadsefterfrågan (U). Se avsnitt 
4.5.2. 
 
Även denna variant stämmer väl överrens med standardformeln för beställningspunkter. 

4.3.3 BP för säsongsartikel enligt häftet 

Denna beräkningsdel i systemet genomgick inga förändringar 1995 så denna är endast 
beskriven i äldre dokumentation. Den heuristiska metod som var tänkt att användas i systemet 
för beräkning av beställningspunkten för säsongsartiklar beskrivs bäst med ett exempel: 
 
Beställningspunkten skall täcka efterfrågan under ledtiden plus säkerhetslagret är grunden. 
Idag är den 10:e mars. Om ledtiden är tre veckor, 21 dagar, hur stor ska beställningspunkten 
vara? 
 
Vi antar att varje månad har i genomsnitt 30 dagar.  
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Figur 7. Efterfrågan över tiden 

 
Om idag är den 10:e återstår alltså 30-10 = 20 dagar av mars. 
Eftersom ledtiden är 21 dagar inkommer inte en ev. beställning gjord idag förrän nästa månad 
dag 2. Detta innebär att beställningspunkten skall täcka efterfrågan under ledtiden som i sig 
baserar sig på de 20 dagarna denna månad plus en dag nästa månad. 
Förra året hade denna månad en efterfrågan på 4116 enheter. Nästa månad hade en total 
efterfrågan på 6624 enheter. 
 
Beräkningen av prognosen för ledtiden beräknas på följande sätt: 
Beräknad efterfrågan (baserad på tidigare års efterfrågan) resterande del av denna månad blir 
alltså 
 20/30*4116=2744 enheter 
Återstående ledtids efterfrågan, d.v.s. en dag nästa månad, är 
 1/30*6624=220.8 enheter 
 
Total prognostiserad efterfrågan under ledtiden = 2744+220,8 = 2964,8 enheter 
 
Till detta tillkommer även då säkerhetslagret. För denna artikel ligger säkerhetslagret på 83% 
av prognostiserad efterfrågan, d.v.s. 
 Säkerhetslagret = 2964,8*0,83 = 2460,784 
 
Beställningspunkten för denna artikel blir med andra ord 
 BP = 2964,8+2460,784 = 5425,584 enheter 
Vilket avrundas till 5426 enheter. 
 
Vi har alltså att BP = Efterfrågan under ledtiden + ett säkerhetslager vilket stämmer överrens 
med teorin om beställningspunkter. 

4.3.4 BP för säsongsartikel enligt använd programkod 

Det fel som har upptäckts i systemet vid beräkning av prognosen för en säsongsartikel 
påverkar även beställningspunkten. Mer om detta fel i kapitel 5.3. 
Beställningspunktsberäkningen för säsongsartiklar är relativt enkel. 
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U = Prognostiserad månadsefterfrågan. Se avsnitt 4.4.4.  
 
Q = Säkerhetslager uttryckt i procent av prognostiserad månadsefterfrågan (U). Se avsnitt 
4.5.2. 

4.4 Prognostisering 

Precis som föregående är detta avsnitt uppdelat i underrubriker baserat på om en artikel är en 
standardartikel eller en säsongsartikel. Skillnad görs även om uträkningen är baserad på 
Arrigos förändringshäfte eller på verklig programkod för Albin. 

4.4.1 Prognosberäkning för standardartikel enligt häftet 

Denna variabel beräknas genom exponentiell utjämning för de senaste tolv månadernas 
försäljning. 
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UU , där 

 
Xi = Verkligt utfall för månad i. 
 
Ki = Korrigeringsfaktor för månad i enligt avsnitt 4.3.1. 
 
α = Utjämningskonstant (parameter satt till 0,2 i systemet) 

4.4.2 Prognosberäkning för standardartikel enligt använd programkod 

Överrensstämmer med beskriven metod i 4.4.1 förutom K som beräknas enligt avsnitt 4.3.2. 
 
Hela metodiken finns även som exempel i bilaga 2. 

4.4.3 Prognosberäkning för säsongsartikel enligt häftet 

Ingår som del i avsnitt 4.3.3 - Beställningspunkt för säsongsartikel enligt häfte ovan. 

4.4.4 Prognosberäkning för säsongsartikel enligt använd programkod 

Efter genomgång av Albins prognosberäkningar för säsongsartiklar har det visat sig att det 
finns ett logikfel i dessa. Felet gör att formeln som programmeraren trodde användes vid 
beräkning av säsongsartiklarnas prognos inte används.  
 
Nedan visas hur det var tänkt att beräkningen skulle fungera och i nästkommande kapitel 
beskrivs vad som egentligen inträffade. 
 
Förenklat beräknas Albin prognosen som följer: 
Programmet antar att varje månad har 30 dagar. 
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Om ledtiden kommer gå över ett månadsskifte: 
En första prognos beräknas enligt 
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Slutlig prognos beräknas enligt 
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Om ledtiden går över flera månadsskiften: 
En första prognos, U(0), beräknas enligt ovan. 
U(1) till U(N)beräknas enligt formeln för U ovan för varje månadsskifte (N st) ledtiden 
överstiger. U beräknas sedan med U(1) (el. U(N)) istället för U(0) enligt formeln ovan. 
 
Om ledtiden ej går över något månadsskifte: 
Detta var det som så gott som alltid inträffade tidigare då ledtiden p.g.a. logikfelet var så pass 
lågt. Slutlig prognos beräknas efter den mycket enkla formeln: 
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4.5 Säkerhetslagerberäkning 

Säkerhetslagerberäkningen använder sig i Statoil Logistiks system Albin sig av prognos gjord 
beroende på säsongsartikel eller standardartikel. Själva säkerhetslagrets särskiljer annars inte 
på en säsongsartikel eller på en standardartikel. Formeln är densamma. 

4.5.1 Säkerhetslagerberäkning enligt häftet 

- Beräkna prognos (U) för varje månad 12 månader tillbaka för standardartikel/säsongartikel. 
Se avsnitt 4.4.1 samt 4.4.3. 
 
- Beräkna avvikelsen mellan säsongkorrigerat utfall och prognos föregående månad för varje 
   månad. )/( 1−− iii UKX  

 
- Beräkna Genomsnittlig Positiv Avvikelse (GPA) genom att summera avvikelsen för varje 
   månad där det säsongkorrigerade utfallet varit större än prognosen och dividera med det 
   antal månader detta inträffat. Anledningen till användning av GPA istället för MAD är att 
   MAD skapar ökade säkerhetslager även när utfallet understiger prognos. 
 
- Säkerhetslagret (SS) beräknas som 
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T

L
GPAkSS **25,1* , där 

 k = Säkerhetsfaktorn (F = 1,7 ger 95% servicenivå) beroende på ABC-klassning. 
 L = Artikeln ledtid i veckor 
 T = Prognosperiod i veckor (52/12=4,3) 
 γ = Korrelationskonstant, sätts till 0,7 
 
- Procentpålägg (PP) för säkerhetslagret beräknas som 

 
}{

100*12*

gförsäljninmånaderstolvSenaste

SS
PP =  

 
PP = Säkerhetslager uttryckt i procent av prognostiserad efterfrågan per månad. 

4.5.2 Säkerhetslagerberäkning enligt använd programkod 

Den största skillnaden i använd programkod jämfört med den metod som häftet säger gäller är 
att ingen hänsyn här tas till ABC-klassningen, denna tas först senare då säkerhetslagrets 
storlek räknas om till enheter. ABC-klassningen i ovanstående avsnitt är representerat med k-
variabeln. Den andra skillnaden, som endast påverkar säsongsartiklar, är att p.g.a. kodens 
uppbyggnad väljs alltid säkerhetslagret till 100 % av motsvarande prognos storlek. D.v.s. ett 
säkerhetslager som alltid maximalt motsvarar månadsprognosen oavsett om det är en säsong 
för artikeln eller ej. Mer om detta i kapitel 5.4 Säkerhetslagret är alltid i denna beräkning 
storleken, i procent, av månadsprognosen (som beskrivs tidigare i detta kapitel), PP. 
 
Steg 1 i säkerhetslagerberäkningen är att för varje månad ett år tillbaka i tiden sker 
prognosberäkning enligt avsnitt 4.4.2 och 4.4.4. U1-U12 bildas. Helt enligt första punkten i 
avsnitt 4.5.1. 
 
Steg 2 är att beräkna avvikelsen för månaden enligt andra punkten. S1-S12 bildas. 
 
Steg 3 tar fram slutgiltig GPA fortfarande enligt avsnitt 4.5.1 punkt 3. 

 
N

GP
GPA

∑
= , där GP är summan av alla positiva S från steg 2. N är antalet positiva S. 

 
I steg 4 beräknas procentpålägget (PP) direkt utan att SS beräknas. Denna beräkning sker 
enligt: 

 }12/{100*12*)(**25,1 månadersenastegförsäljnintotal
T

L
GPAPP γ=  

Observera att här saknas k, ingen hänsyn till ABC-klassning sker. Klassning används dock 
senare av ett annat program som har som uppgift att köra ovanstående beräkning vid varje 
veckouppdatering. Vid denna uppdatering multipliceras PP med nedanstående värden: 
För A-artiklar, 99,5 % servicenivå, k = 3. 
För B-artiklar, 97 % servicenivå, k = 2. 
För C-artiklar, 95 % servicenivå, k = 1,7. 
 
PP är alltså säkerhetslagrets storlek i procent av månadsprognosen. Och säkerhetslagrets 
storlek i antal enheter blir alltså (för A-artikel): 

SS = 3*(PP/100)*{månadsprognosen} 
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Se bilaga 3 – Säkerhetslager standardartikel, för exempel på en standardartikel. 
Korrigeringskonstanten K avrundas till en decimal i intervallet 0,5-1,5 och bildar K*. 
 
Se bilaga 4 – Säkerhetslager säsongsartikel, för exempel på en säsongsartikel. 
Röda delen är endast av intresse då man läser koden för prognosberäkning för säsongsartikel. 

4.6 Beräkning av orderkvantitet 

Ingående analys av orderkvantitetsberäkningen i Albin har inte gjorts på grund av tidsbrist. 
Här finns dock de fakta om detta som har framkommit i samband med arbetet med de andra 
delarna av rapporten. 
 
- För standardartiklar används EOQ-formeln. 
- För säsongsartiklar används en heuristisk metod som finns beskriven i häftet. 
 
Innan Albin gjordes om till att bättre passa brandklassade artiklar någon gång 2003 användes 
sig EOQ-formeln av en generell lagerhållningsfaktor(kostnad) på 36 %. Efter detta sänktes 
denna vid introducering av en ny artikel till 24 %. I dagligt arbete ändras inte denna faktor 
utan det är, till största delen, 24 % som systemet användes sig av, för samtliga artiklar.  
 
Förutom nämnda orderkvantitet sker även en beräkning av ”kvantitet av beställa”. D.v.s. den 
kvantitet systemet rekommenderar avroparen att köpa in. Denna tar viss hänsyn till de 
förpackningsstorlekar som artikeln användes sig av. Denna ignoreras till största delen helt av 
avroparna som mer ser till nästkommande perioders försäljning och Statoils ramavtal. 
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5 En första analys och problemprecisering 

 
I detta kapitel uppmärksammas de problem Statoil har idag i Albin. 
 
 
Statoil Logistik har idag ungefär 4 000 stycken olika artiklar i sina lagerlokaler. Genom 
användningen av ABC-klassificering med utgångspunkt i faktureringsvolym samt vanligast 
förekommande artikel har artiklarna delats upp i tre klasser (närmare beskrivet ovan). Mest 
fokus läggs naturligtvis på de artiklar som placerats sig i A-klassen enligt definitionen av 
ABC-klassificeringen.  
 
Förutom dessa artiklar kommer det alltid att finnas artiklar som inte kvalificerar sig till A-
klassen på grund av olika anledningar men som ändå måste styras hårt. Idag har Statoil 
Logistik mest problem (höga lagerhållningskostnader) med s.k. säsongsartiklar som varierar 
kraftigt under året. Hur ska man komma åt dessa artiklars lagerhållningskostnader? Idag sker 
denna styrning genom separata EOQ-, BP- och säkerhetslagerformler. Vilka problem finns i 
dagens lösning? Detta kapitel tar upp de problem som uppmärksammats i samband med den 
inledande delen av arbetet. 

5.1 Initialt uppmärksammade problem 

5.1.1 Manuellt arbete 

Stort manuellt arbete för att styra lagernivåerna med en inriktning mot att klara 
servicenivåerna. Detta klaras idag av, men på en bekostnad av det andra nyckeltalet Statoil 
Logistik använder sig av nämligen omsättningshastigheten. Denna är generellt sätt lägre än 
det krav Statoil ställer på sig själva. Skälet till att lagernivåerna är höga är för att kunna 
gardera sig mot brister. Bristrisken i sig beror på de kraftiga variationerna i efterfrågan mellan 
säsongerna för olika år, d.v.s. när och i vilken grad en säsong startar. 
 
En analys av nuläget: Skälet till det stora manuella arbetet är de förslag som 
lagerstyrningssystemet Albin idag ger har föga relevans jämfört med hur den verkliga 
förbrukningen ser ut. Detta leder till att avroparna till stor del tagit på sig de uppgifter som 
Albin från början var konstruerat till att lösa. Således ett förtroendeproblem mellan människa 
och system. De specifika anledningarna till den förtroendekrisen nämns mer ingående i 
nedanstående underrubriker. 

5.1.2 Albin och säsongsartiklar 

Detta är inte den allra bästa kombinationen, i alla fall inte som Albin är konstruerat för 
närvarande. Månadsprognoserna för säsongsartiklar baseras inte i tillräckligt hög grad på den 
verkliga efterfrågehistoriken. Som ett exempel kan ges artikeln glykol (art.nr. 440471) där 
förra årets försäljning för maj låg på 2 688 enheter. Månadsprognosen för maj det året låg på 
12 130 enheter, ett prognosfel på drygt 9 400 enheter, eller 451 %. Beställningspunkten samt 
säkerhetslagret är på samma sätt ej förankrat i verklig historik.  
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En snabb analys av detta problem uppmärksammar att säkerhetslagret och 
beställningspunktens båda är siffror baserade på månadsprognosen. Ju större månadsprognos 
desto högre säkerhetslager och beställningspunkt. Svaret på detta är att alla typer (om man vill 
ha lite stabilitet i systemet) har problem med dessa säsongssvängningar. Detta om man inte 
vill använda sig av en naiv prognos där prognosen = efterfrågan tidigare år för den månaden. 
Slutsatsen blir att något måste göras åt Albins prognosberäkning. 

5.1.3 Långa ledtider 

De långa ledtiderna är ytterligare ett problem som snabbt uppmärksammades. För t.ex. 
glykolen är ledtiden 28 dagar, 4 veckor. Detta för en artikel som är mycket standardbetonad 
(dock fortfarande säsongsartikel) för leverantören. Ledtiderna påverkar i sin tur både 
säkerhetslagret och beställningspunkten i en väsentlig grad. 
 
En flyktig analys av detta problem har visat att dessa ledtider inlagda i Albin ofta inte 
stämmer överrens med verklig ledtid. Ofta har ledtiden helt enkelt inte uppdaterats i systemet 
på ett tag, men ibland är det även så att avroparna själva har speciella överenskommelser med 
leverantören, och ledtiden i Albin helt förbises vid en orderläggning. Lägger avroparen på 
Statoil Logistik en order för en artikel dag 5 denna vecka får de inleveransen dag 4 
nästkommande vecka som ett exempel. Dock kommer ledtiden i Albin fortfarande användas i 
systemets beräkningar, vilka blir felaktiga.  

5.2 Upptäckt av variabelfel i prognostiseringen 

Efter provberäkningar av prognosberäkningarna och på vilka variabler Albin baserar sina 
uträkningar på upptäcktes ett logikfel. Logikfelet, som endast finns för säsongsartiklar, bestod 
i att ledtidsvariabeln är i antal veckor medan programmeraren trodde att den var i dagar. Hur 
länge eller vem som har gjort detta är det ingen som vet. Troligen är det så att felet har funnits 
sedan systemet gjordes om för runt fyra år sedan till att spara ledtiden i dagar. Felet påverkar 
förutom månadsprognosen även beräkningen av beställningspunkter och säkerhetslager för 
just säsongsartiklar. 
 
Förenklat såg koden för prognosberäkningen för säsongsartiklar ut som följer (med början på 
rad 8190 i Albins kod). $X symboliserar en variabel med variabelnamnet X och [X] betyder 
att värdet av X tas från Albins databas. # visar att allt efter på den raden är kommentarer, ej 
programkod. Beräkningsmetoden finns beskriven i kapitel 4.3.4. 
 

$ledtid = [ledtid]; 
$dagar_kvar = 30 – [dagens_datum]; # Om 9:e idag, 30-9=21 dagar kvar denna månad 
if ($ledtid > $dagar_kvar) # D.v.s ledtiden går över ett månadsskifte. 
  {Formel (formel 1) beskriven i början av 4.4.4} 
else # D.v.s. ledtiden går inte över ett månadsskifte. 
  {Förenklad formel (formel 2) beskriven i slutet av 4.4.4 } 
endif 

 
Ett exempel med logikfelet kvar: 
Idag är den 9:e och vi vill beräkna prognosen för denna månad för glykol som har en ledtid på 
28 dagar, 4 veckor. $ledtid får alltså värdet 4 tilldelat sig och $dagar_kvar har värdet 21. 
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Eftersom $ledtid < $dagar_kvar hoppar programmet direkt till else-satsen och den förenklade 
formeln 2. 
 
Motsvarande exempel med logikfelet korrigerat: 
$dagar_kvar får samma värde (21) som i föregående exempel. Skillnaden är att $ledtid får 
värdet 28 (dagar) istället för 4 (veckor). Resultatet av det blir att $ledtid > $dagar_kvar och 
programmet använder sig av formel 1 som det ursprungligen var meningen. 
 
Resultat och skillnaden 
Skillnaden blev avsevärd. För glykolen december förra året var prognosen, innan korrigering 
av logikfelet, 4 124 enheter. Efter att logikfelet korrigerats var prognosen samma månad 
28 189. Förbättringen kan snabbt ses då efterfrågan i december förra året låg på 20 172 
enheter.  
 
Med logikfelet hade systemet ett prognosfel på 16 000 enheter och efter endast 8 017, en 
halvering. Hänsyn skall även tas till att december förrförra året hade en efterfrågan på 28 548 
som prognosen delvis är beroende av, vilket höjer upp prognosen lite för högt. Noterbart är 
även att en månad alltid ses som 30 dagar som tidigare beskrivits. 

5.3 Säkerhetslagerberäkningen för säsongsartiklar 

Problemet här verkar inte vara ett direkt fel utan ett resultat som programmeraren från början 
eftersträvat. Problemet är det att säkerhetslagret storlek i praktiken alltid blir 100% av 
månadsprognosen för säsongsartiklar, vilket kan ses som ett begränsande övre tak. Skälet till 
det, se kapitel 4.5.2, är att säkerhetslagrets storlek i hög grad beror på den Genomsnittliga 
Positiva Avvikelsen (GPA). GPA beror i sin tur på att felet mellan prognos och efterfrågan. 
Denna är ofta stor för säsongsartiklarna, vilket gör att GPA får ett mycket högt värde. 
 
Som bekant innebär ett högt prognosfel till ett stort säkerhetslager som är helt korrekt i teorin. 
Restriktionen är här att säkerhetslagret aldrig kan bli större än den väntade månadsefterfrågan. 
Genom att Statoils säsongsartiklar har stora skillnader mellan låg- och högsäsong är detta en 
kraftigt begränsande faktor.  
 
Ett exempel: 
För att återkomma till exemplen ovan, glykolen har en skillnad mellan lågsäsong (augusti, 
8 976 enheter) och högsäsong (september, 21 060 enheter) på drygt 12 000 enheter (2004).  
 
Med ett säkerhetslager på 100 % av månadsprognosen i augusti (drygt 2 500 enheter 2004) 
kan bristen bli mycket stor månaden efter om inte avroparna manuellt kompenserar för Albins 
systembrister. Det är därför motiverat med ett säkerhetslager som är mycket större än 
månadsprognosen för denna säsongsartikel, men även för de flesta övriga. 
 
Genom användningen av metoden med att säkerhetslagrets storlek är beroende av prognosens 
storlek finns det vissa restriktioner vid införandet av en ny säkerhetslagerformel. Detta 
kommer vi senare att se (kap. 5.6 – Säkerhetslagerberäkning för säsongsartiklar). 



 

 

41 
 
 
 

5.4 Övriga betänkligheter 

Prognostisering används inte för framtiden, mer som verktyg för att få någorlunda hum om 
den nuvarande situationen. Prognosen, även om fullt duglig, har kanske inte den 
framtidsförutsägelse som skulle vara bra att ha. 
 
Orderintervallen och orderkvantiterna varierar vilket gör det svårt för Statoils leverantörer att 
prognostisera Statoils förbrukning. 
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6 Säkerhetslagerberäkning för säsongsartiklar 

Anledningen till att en ny formel behövdes var för att klara Statoil Logistiks krav på 
servicenivå och omsättningshastighet med minimalt manuellt arbete. Den standardformel som 
idag ofta används (kapitel 3.6), har inte riktigt de kvalitéer som Statoil Logistik behöver. 
Standardformeln är helt enkelt inte tänkt att användas i företag med artiklar i lager som har en 
kraftig säsongsvariation. Den är mer utvecklad för produktionsföretag som, även om de 
tillverkar säsongsartiklar, kan sprida ut sin produktion under en längre tidsperiod. Eftersom 
det inte finns några brett spridda formler som var mer anpassade för just företag med 
säsongsartiklar var det tvunget med en utveckling av säkerhetslagerberäkningen för att ta 
större hänsyn till säsongsvariationerna. Större säkerhetslager vid högsäsong och mindre vid 
lågsäsong. 
 

6.1 Kravspecifikation 

• Statoil Logistik vill ha möjligheten att kunna ligga före efterfrågan. Detta för att på så 
sätt ha tid för planering av inleveranser från leverantörer med långa ledtider. 

• Säkerhetslager som förändrar storlek i förhållande till kommande månads efterfrågan. 
• Ett säkerhetslager som genom att vara något större precis innan en säsong startar 

tvingar avroparna att beställa in artiklar för att på sätt undvika brister när väl säsongen 
drar igång. Bygga upp lagernivån inför ökad efterfrågan och vid risk för prognosfel. 

• Ett säkerhetslager som genom att vara mindre vid slutet av en säsong tvingar 
avroparna att inte planera fler inleveranser och på så sätt minska lagret inför 
lågsäsongen och därmed ha möjlighet att höja den totala omsättningshastigheten i 
lagret. 

6.2 Utgångspunkter 

• Utgångspunkt ett blir givetvis standardformeln för säsongslagerberäkning (SERV1) 
enligt den teoretiska referensramen kapitel 3.6. 

• Denna skall modifieras för att anpassas till skiftningarna mellan hög- respektive 
lågsäsong enligt kravspecifikationen. 

• Den ska även modifieras så att den ”ligger före” efterfrågan, förbereder skiftningar i 
efterfrågans storlek. Formeln skall ge möjligheten att förändra lagernivån innan 
efterfrågeförändringar inträffar. 
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6.3 Förslag 1 

Detta är förslaget som kommer att rekommenderas till Statoil för implementation i Albin. 
Eventuell implementation kommer antagligen att göras av Industri-Matematik. 

6.3.1 Säsongsindex 

Efter tester av ett flertal olika efterfrågemodeller (hör ihop med prognosberäkning) har jag 
nått den slutsatsen att säsongsindex som beskrivs bl.a. av Olhager (2000) sid. 164, med fördel 
kan användas i detta fall. Beräkningarna av säsongsindex sker enligt följande: 
 

1. Efterfrågan adderas för varje enskild period för observationer fyra år tillbaka i tiden. 
2. En procentsats räknas ut för varje period baserat på den totala efterfrågan under de 

fyra årens observationer. 
3. Indexet blir procentsatsen multiplicerat med antalet perioder per år. 
4. Ett index > 1 innebär att artikeln har högsäsong denna månad. 
5. Ett index < 1 innebär att artikeln har lågsäsong denna månad 

 
I det aktuella fallet baseras dock säsongsindexet endast på de senaste två årens efterfrågan 
p.g.a. restriktioner i lagerstyrningssystemet Albins hantering av historisk efterfrågan (punkt 
1). Beräkningen av säsongsindex är tänkt att göras om strax före varje beräkning av 
säkerhetslagret d.v.s. i månadsskiftena. Perioden i Statoils fall är månad d.v.s. varje år har 12 
perioder. Ett exempel: 
 
När denna beräkning görs är kl. 00.05 den 1:a februari 2005. Säkerhetslagerberäkningen för 
denna månad skall strax börja och säsongsindexet ska beräknas först. Efterfrågan för glykol i 
februari 2004 var 28 548 enheter och för februari 2003 var den 31 680 enheter, följaktligen 
totalt 60 228 enheter för februari månad dessa två år. Totalt under februari 2003 till januari 
2005 var efterfrågan 415 128 enheter. 60 228 / 415 128 = 0,145 ger att februari under den 
observerade tiden stod för ungefär 14,5% av efterfrågan under de senaste 12 månaderna 
(punkt 2). Då perioden är månad blir säsongsindex för februari månad 0,145 * 12 = 1,741 
(punkt 3). Under februari månad är det alltså högsäsong för glykol (punkt 4). 

6.3.2 Säkerhetslager baserat på säsongsindex 

Standardformeln för säkerhetslager ser ut som följer: γσLkSS = , där  
σ  = standardavvikelsen för efterfrågans prognosfel per period 
 k = säkerhetsfaktor (erhålls ur statistiktabell baserat på servicegraden för aktuell artikel, 
       se tabell 6) 
 L = ledtiden i antal perioder 
 γ = konstant som beror på korrelationen mellan prognosfelen i olika perioder 
 
I fallet med glykolen är k = 2,59 då den är A-klassad med en servicegrad på 99,5%. Tidigare 
(i Albin) har Statoil använt sig av γ = 0,7, därför behåller jag den storleken. Anledningen till 
det valet är p.g.a. att Statoils säsongsartiklar har de kraftiga säsongsvariationerna de har. 
Glykolen skulle med dessa konstanter, och en ledtid på fyra veckor, få ett säkerhetslager 
under februari månad på 42 457 enheter. Genom att kontrollera säsongsindex för den månad 
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säkerhetslagrets storlek kommer att gälla för (februari i exemplet) kan storleken på 
säkerhetslagret förändras. De kriterier som gäller för säkerhetslagrets storlek föreslås vara: 
 

1. Är det månaden innan en högsäsong börjar multipliceras SS med 1,5 för att på så 
sätt höja lagernivån inför högsäsongen för att risken för brist (om säsongen startar 
tidigt) skall minimeras. Genom att säkerhetslagret i sin tur påverkar 
beställningspunktens nivå förvarnas även inköparna om den förestående 
högsäsongen. Lagerbrister har hitintills oftast förekommit i samband med att 
säsongen startar tidigare än vanligt t.ex. år 2003 då försäljningen av glykol 
skenade iväg redan i början av säsongen. 

2. Är det månaden innan en lågsäsong börjar multipliceras SS med 0,3 för att på så 
sätt minska lagernivåerna inför lågsäsongen. Risken för brist anses liten i slutet av 
en högsäsong och inte heller lika allvarligt som i början av säsongen. Stationerna 
har rimligtvis mer förståelse för brister i slutet av en högsäsong än då en kraftig 
efterfrågeökning sker i slutet av en högsäsong. 

3. Är det högsäsong multipliceras SS med 1 för att hålla lagernivån uppe. Detta 
motsvarar med andra ord helt SERV1. 

4. Är det lågsäsong multipliceras SS med 0,5 för att hålla lagernivån nere. 
 
Dessa multiplikationskonstanter (kallade säsongskonstanter) är ren spekulation och kan 
ändras med tiden när man märker hur systemet reagerar på säkerhetslagrets storlek.(baserade 
delvis på när och i vilken efterfrågan en säsong startar). Ett alternativ vore att sätta 
säsongskonstanten till säsongsindexet för aktuell månad. 
 
Medellagret för glykol med nuvarande säkerhetslagerformel, 100 % av månadsprognosen, är 
drygt 15 000 enheter. Med förslag 1 skulle denna siffra istället ligga på drygt det dubbla, runt 
33 000 enheter för samma period. Genom att nuvarande formel för säkerhetslagret ej har 
något förtroende bland avroparna är dock inte siffran 15 000 applicerbar i detta fall och kan 
därmed helt förkastas. Intressant vore att, genom sparad historik om lagernivå, orderstorlekar 
och ordertidpunkter beräkna hur stort medelsäkerhetslagret egentligen har varit.  
 
Programkod (i PHP) för detta förslag finns i bilaga 5 – PHP-kod nytt säkerhetslager. 
Programmeringskunnig borde kunna omvandla dessa kodsnuttar till programmeringsspråket 
BASIC. 

6.4 Förslag 2 

En alternativ anfallsvinkel på problemet skulle kunna vara att bortse från säsongsindex för att 
istället använda sig av standardavvikelsen i säkerhetslagerformeln. Ovan beräknas 
standardavvikelsen genom de prognosfel som inträffat för de senast tolv månaderna. Ingen 
hänsyn tas till om det är hög- eller lågsäsong för artikeln under dessa tolv månader. 
 
För till exempel glykolen är skillnaden mellan prognosen och utfallet betydligt mindre vid 
lågsäsong (med reservation för början på lågsäsongen) och därmed kunde man minska 
säkerhetslagrets storlek under denna period om bara standardavvikelsen vore beroende på 
säsongsvariationerna. Liknande tankar beskrivs även ovan men i detta fall skall 
säkerhetslagrets grundstorlek inte påverkas utan formeln för den. 
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Om man till skillnad mot standardformeln endast beräknade standardavvikelsen dels för 
lågsäsongsperioderna och dels för högsäsongsperioderna skulle man få helt skilda, mer 
passande, storlekar utan användning av säsongskonstanter. Resultatet för glykolens 
säkerhetslager skulle under högsäsong bli 49 526 enheter stort och för lågsäsongen endast bli 
19 369 enheter stort. 
 
Under februari månad (högsäsong) skulle säkerhetslagrets storlek för glykolen öka med drygt 
7 000 enheter jämfört med alternativet ovan. Under lågsäsongen (juli, 45 000 * 0,5 = 22 500 
enheter enligt ovan) skulle säkerhetslagret sjunka med drygt 3 000 enheter.  
 
Ytterligare ett litet komplement till detta förslag vore att basera standardavvikelsen på hög- 
och lågsäsonger för flera år tillbaka i tiden. Ett genomsnitt på standardavvikelsen med andra 
ord. 

6.5 Kommentarer till förslagen 

De båda förslagen jag här fokuserat på är endast inriktade på att förändra 
säkerhetslagerberäkningen för säsongsartiklar. Den formel som idag används för 
säkerhetslagerberäkning för standardartiklar fungerar tillfredställande. Även här kan dock, 
med fördel, standardformeln för säkerhetslagerberäkning (SERV1) användas.  

6.5.1 Fördelar och nackdelar med de olika förslagen 

Båda förslagen uppfyller de krav som ställs i kravspecifikationen med att ligga före 
efterfrågan och variera storleken på säkerhetslagret i förhållande till säsongen. Detta är direkta 
skillnader mot standardformelns (SERV1) lagerstorlek.  
 
Skillnaden mellan de båda förslagen ligger istället mest i den programmeringstekniska biten. 
Förslag 1 kan utan allt för stort arbete redan idag implementeras i Albin. Förslag 2 å andra 
sidan kräver ett betydligt större implementationsarbete genom att säsongsartiklarna skall 
differentieras mellan varandra. Varje artikel skulle i förslag 2 tvingas modifieras för att 
beskriva vilka perioder är lågsäsong och vilka perioder som är högsäsong för att på så sätt 
utnyttja de skillnader som finns i standardavvikelserna och prognosfelen under säsongerna.  
 
Den största potentiella nackdelen finns dock i förslag 1 och dess säsongskonstanter. Eftersom 
inget liknande system finns brett använt idag är dessa konstanter den svaga punkten. Vilka är 
storlekarna på de använda konstanterna för att få det bästa flytet, det bäst optimerade lagret? 
Detta är en fråga som får besvaras genom studier av utfallen under en relativt lång tid 
framöver. Helst skulle varje säsongsartikel använda sig av sina egna speciella 
säsongskonstanter för att i möjligaste mån få så korrekt utfall som möjligt. Dessa resultat, 
utfall, kommer att i allra högsta grad påverkas av avroparnas agerande. Det är fortfarande de 
som har den slutgiltiga kontrollen, det slutgiltiga ansvaret. 
 
Ett alternativ till förslag ett vore att sätta säsongskonstanten till säsongsindexet för 
nästkommande månad. Skillnaden är i det alternativet att säkerhetslagrets genomsnittliga 
storlek kommer att öka betydligt jämfört med grundförslaget. Inget experiment av detta har 
dock gjorts. 
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7 Slutsatser och diskussion 

Detta examensarbete har, i sin första del, belyst Statoils lagerstyrningssystem Albins 
funktioner genom att dokumentera nuvarande programkod kontra den äldre dokumentationen. 
Resultatet har blivit att ett flertal skillnader har uppmärksammats. Det mest kritiska var ett 
variabelfel i prognosberäkningen av säsongsartiklar. För en exempelartikel, glykol, var 
skillnaden innan och efter felkorrigeringen drygt 24 000 enheter där efterfrågan denna månad 
låg på drygt 20 000 enheter. Prognosfelet sjönk med 50 %. Idag är detta fel korrigerat och en 
märkbar skillnad har observerats av centrallagrets avropare. Genom att prognosberäkningen 
har blivit mer korrekt har även andra delar, som säkerhetslagret och beställningspunkten, 
resulterat i mer korrekta och verklighetsrelaterade värden. 
 
Den andra delen av examensarbetet har inriktat sig på modifikation av 
säkerhetslagerberäkningarna i Albin för säsongsartiklarna. Problemet, som 
uppmärksammades i samband med examensarbetets första del, innebar att säkerhetslagrets 
storlek var begränsad till 100 % av månadsprognosen. Detta skall då relateras till Statoils 
artiklar som kan variera upp mot 1000 % mellan hög- och lågsäsong. Ett mer flexibelt system 
för säkerhetslagerstorlek behövdes. Resultatet blev två förslag på nya 
säkerhetslagerberäkningar som båda baseras på den grundläggande säkerhetslagerformeln 
SERV1. 
 
Det första förslaget, som rekommenderas till Statoil, använder sig av säsongsindex och 
säsongskonstanter. Genom att Albin kan konstatera huruvida en artikel befinner sig i 
högsäsong, lågsäsong eller skiftningarna där emellan kan säkerhetslagerstorleken justeras upp 
eller ned för att bättre passa efterfrågan.  
 
Det andra förslaget gör en alternativ lösning av användningen av standardavvikelsen för 
SERV1. Standardavvikelsen är differentierad beroende på artikelns säsongsrytm. Vid 
lågsäsong används en standardavvikelse, som generellt är lägre, och vid högsäsong används 
en annan. 
 
I en diskussion kring dessa två förslag skulle oundvikligen bestämningen av 
säsongskonstanterna komma upp. Dessa konstanter är endast löst baserade på några 
säsongsartiklars efterfrågevariationer.  Ett test bör utföras i realistisk miljö för att närmare 
kunna bestämma storleken hos dessa konstanter. För att detta förslag skall vara så väl 
anpassat som möjligt till varje enskild artikel bör även säsongskonstanterna anpassas till varje 
enskild artikels efterfrågevariationer. Detta kan nog dock inte ses som möjligt då Statoil idag 
har ungefär 4 000 artiklar i sitt lager varav kanske 500 är säsongsartiklar. 
 
Även en diskussion om de olika förslagens implementationsarbete bör föras då förslag ett 
relativt enkelt kan programmeras och implementeras in i dagens Albin. Detta dock med 
säsongskonstanterna i åtanke. Förslag två kräver att några fler ändringar införs i Albin för att 
rätt standardavvikelse skall användas till varje säsongsartikel. Ett alternativ till dessa båda 
förslag är att behålla nuvarande säkerhetslagerformel men att ta bort den begränsning som 
finns till max 100 % av efterfrågeprognosen. Kontroll bör dock då göras så att inte 
säkerhetslagerstorleken skenar iväg för vissa av säsongsartiklarna. Komplement till detta bör 
även då inkludera analys av GPA kontra MAD användningen i säkerhetslagerformeln. GPA 
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bör dock vara rätt då denna minimerar bristsituationer med ett litet större säkerhetslager som 
följd. 
 
För att då slutligen återkomma till de syften detta examensarbete ställde upp i början av denna 
rapport nämligen 
 

• Förståelse i hur Albin arbetar 
• Dokumentera Albins kod 
• Förbättra Albins tillkortakommanden 

 
Samtliga tre anses uppfyllda genom de tre kapitlen 4, 5 respektive 6. Genom studier av 
gammal dokumentation men framförallt studier av Albins programkod har en mycket god 
förståelse erhållits av hur Albin uppfyller sina funktioner. Detta har sedan lett fram till den 
dokumentation som finns att beskåda i denna rapport där de flesta delar av lagersystemet finns 
beskrivna. Vid upptäckt av fel och förbättringsmöjligheter har dessa åtgärdats i mån av tid, 
medan de andra finns presenterade som rekommendationer till Statoil Logistik i kapitel åtta. 
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8 Framtida rekommendationer 

 
I denna del tar jag upp vad framtida projekt på Statoil Logistik kan fokusera på. Främst 
handlar tipsen om Albin och därtill hörande delar. 
 
 

8.1 Grundläggande förändringsåtgärder 

8.1.1 Korrekta ledtider 

I dagens Albin är ofta inte artiklarnas och leverantörerna ledtider uppdaterade sedan de för 
första gången lades in i systemet. Flera leverantörer har kunnat sänka sina ledtider jämfört 
med de ledtider som finns inlagda i Albin idag. Detta har de lyckats göra genom effektivare 
logistikåtgärder i hela försörjningskedjan vilket i högsta grad påverkar de beräkningar Albin 
gör för närvarande. Med korrekta ledtider skulle prognostiseringen bli bättre och mer 
anpassad till den verkliga situationen. Med denna förändring skulle även säkerhetslagrets 
storlek och beställningspunktnivån förändras till det bättre genom att dessa i hög grad baseras 
sig på just prognostiseringen. 
 
Redan Arrigo i deras förändringshäfte föreslog att man kunde koppla samman 
orderläggningar med inleveranserna för dessa och på så sätt registrera verkliga ledtider för 
respektive leverantör. Genom ett sådant system kunde man automatiskt uppdatera ledtiderna 
direkt i Albin. 
 
I varje fall kunde ett sådant system användas för att upptäcka felaktiga ledtider utan att för 
den skull användas i skarpa situationer. 

8.1.2 Ledtiden i veckor respektive dagar 

Nuvarande beräkningar i Albin använder sig till största delen av ledtiden i veckor medan 
ledtiden är i dagar i systemet. I omvandlingen där emellan sker en avrundning som inte är helt 
lyckad. 14 dagar ledtid blir som sig bör två veckors ledtid. När dock ledtiden är 15 dagar 
avrundas denna upp till tre veckor. Resultatet av detta blir att prognoserna, 
säkerhetslagerberäkningen och beställningspunktberäkningen inte blir så tillfredställande som 
de trots allt har möjlighet att bli. En omkonstruktion i Albin till att använda sig av ledtiden i 
dagar (eller en veckoledtid med decimaler) skulle innebära en del arbete men resultatet skulle 
vara obestridligt.  
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8.2 Utökade förändringsmöjligheter 

8.2.1 Ledtidsfältet i Albin 

Här saknas vissa funktioner som skulle vara av nytta. Som exempel kan ges leverantörens 
deadline, dag eller tid, för att en order skall hinna levereras på utsatt tid. Annat vore att 
ledtiden endast gäller då vissa kriterier är uppfyllda och att då dessa skulle finnas 
lättillgängliga i systemet. 

8.2.2 Ramavtal och Albin 

Inkludera ramavtalen i Albin för att på så vis kunna rekommendera mer passande 
orderkvantiteter till avroparna. Nuvarande lösning med EOQ kan oftast inte användas då krav 
på varje order ställs i ramavtalen. Exempelvis minsta orderkvantitet och minsta orderbelopp.    

8.2.3 ABC-klassificeringen 

Göra en nyberäkning av ABC-klasserna oftare för att på så sätt lättare följa med i 
säsongsväxlingar och produktlivscykler. Utreda på vilka grunder de olika klasserna ska 
beräknas. Se även förslaget på enkätundersökningen nedan. 

8.2.4 Fördjupade leverantörskontakter 

Det kan vara av intresse för Statoil att utöka sina idag ettåriga avtal med leverantörerna till 
fleråriga. Fördelen med detta kunde vara att båda parter får bättre prognosunderlag och på så 
sätt kan minska sina transport- och lagringskostnader. Utökat informationsutbyte mellan 
centrallagret och leverantören, t.ex. aktuella lagernivåer, kan även det leda till minskade 
kostnader och en fördel gentemot andra försörjningskedjor. Ett alternativ kan vara 
leverantörsstyrda/leverantörsägda lager inom Statoils centrallager.  
 
Statoil får även fundera på vilka leverantörer som ska leverera vilka artiklar. Det kan finnas 
fördelar med att dela upp beställningarna på fler leverantörer (för standardartiklar), för att på 
så sätt uppnå högre stabilitet i systemet och undvika bristsituationer. För en annan artikel 
skulle de kanske inrikta sig på att bli största kund hos en enskild leverantör för att på så sätt i 
högre grad kunna påverka med högre krav på t.ex. ledtider. 

8.2.5 Fördjupade kontakter med stationerna 

Genom att koppla samman kundernas (stationernas) lagersaldo / hyllstatus kunde centrallagret 
i ett tidigare skede få information om kraftiga efterfrågeförändringar och därmed undvika 
bristsituationer. Genom mer information kunde prognosbehovet minska och därmed även 
prognosfelet.  
 
Ytterligare ett steg med detta tankesätt är VMI. Statoils Logistik skulle således vara ansvariga 
för att samtliga stationer har de artiklar de skall ha. Problem som kan finnas med detta är att 
stationerna (läs föreståndarna) vill själva ha kontrollen på sina lager. Ytterligare ett vore små 
lokala skillnader stationerna emellan vilket skulle komplicera detta system. 
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8.2.6 Analys av nuvarande orderkvantitet- och beställningspunktssystem 

Efter att detta examensarbete tog inriktningen mot dokumentation av Albin och modifiering 
av säkerhetslagerberäkningen så lämnades den ursprungliga inriktningen med analys av 
beställningspunktsystemet därhän. Passar verkligen beställningspunktsystemet till alla artiklar 
i Statoils sortiment, eller kan t.ex. periodbeställningssystemet vara ett alternativ för vissa av 
dem? 
 
Den ekonomiska orderkvantiteten (Wilson-formeln) används idag i mycket liten grad som 
orderkvantitet. Skälet till detta är att denna kvantitet ytterst sällan stämmer med de krav 
avroparna har på sig från de ramavtal Statoil centralt har tecknat. Koppling mellan Albin och 
ramavtalen vore av stort intresse att få till stånd. Kunde andra orderkvantitet-modeller 
användas för att uppnå samma resultat och undgå arbetet med att implementera ramavtalen i 
Albin? 
 
Det finns två typer av efterfrågemodeller, konstanta respektive varierande. Den konstanta 
modellen används bl.a. i EOQ-formeln (Wilson) där prognosen för framtida efterfrågan måste 
vara konstant [Storhagen, 2003]. EOQ tar alltså i sin grundversion ej hänsyn till 
säsongsbetonade artiklar eller artiklar vars efterfrågan på annat sätt varierar med tiden. 
 
I samband med detta bör även lagerhållningsfaktorn på 24 % analyseras. 

8.2.7 Analys av nyckeltals- och effektivitetsmåttanvändning 

Är de nuvarande riktlinjerna mot omsättningshastighet och servicegrad passande för de olika 
artiklarna i lagret? Reservdelar eller kanske förbrukningsvaror skulle möjligen gynnas av 
användningen av andra nyckeltal. 

8.2.8 Supply Chain Managament 

Hur vill Statoil gå vidare i det logistiska tänkandet? Med hjälp av SCM skulle man eventuellt 
ha möjligheten att sänka sina lagringskostnader samtidigt som man ökar omsättningshastighet 
och servicegrad. Detta är även kopplat till avsnitten 7.2.4 och 7.2.5. 
 
Lite större initial kostnad för en betydligt mindre kostnad i slutskedet med färre brister och 
kortare ledtider kan vara motivationen för SCM. Kommunikation med leverantören för att i 
högre grad påverka ledtiderna genom att t.ex. lägga ordrar i mindre kvantiteter eller lägga 
ordrar vid ett visst datum och tidpunkt. Detta sker redan till viss del då avroparna i vissa fall 
har möjlighet att lägga en order en viss dag i veckan och få leveransen av denna t.ex. två 
dagar senare. 
 
Man bör även undersöka hur JIT-transporter (Just-In-Time) kan påverka lagernivåer och 
leveranstider. 

8.2.9 Aktivare Albin 

Aktivitet genom fler meddelanden från Albin t.ex. vid kraftigt ökad/minskad uttagshastighet. 
Detta för att på så sätt ge avroparna större medvetenhet kring detta. Mer information till 
avroparen vid orderläggningen kan göra att den tidigare- eller senareläggs för att då bättre 
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passa de verkliga förhållandena. Detta är ett stöd som redan är önskat av de personer på 
Statoil Logistik som dagligen arbetar i systemet. 

8.3 Projekt ej härledda till lagerstyrningssystemet 

8.3.1 Enkät till samtliga Statoilstationer 

Denna del kan vara av intresse för Statoil om vilka vägar man i framtiden ska välja i fråga om 
lagerhållning och servicegrader kontra lagerkostnader. Exempel på frågor som man kan ställa 
till stationsföreståndarna har jag här sammanställt. 
 

• Behöver centrallagret i Flen höja sin servicegrad? I hur stor grad har ni upplevt 
bristsituationer? Har ni upplevt bristsituationer, d.v.s. där Flen har slut på en artikel? 

• Skall ordrar till centrallagret expedieras snabbare för att minska tiden från beställning 
till leverans? Detta till en då lite ökad kostnad. 

• Vill ni ha möjligheten att få inleveranser vid fler tillfällen i veckan? 
• Hur graderar ni på stationen följande mått? 

Tillgänglighet av produkter i lagret? Ofta brister? 
Leveranstider, ledtiden? Är leveranstiden lagom lång? 
Leveranspålitligheten? Stämmer leveranstiden med utlovat? 
Leveranssäkerhet? Stämmer leveranserna med vad ni beställt? 

Rätt vara i rätt kvantitet? 
Priser? Hur ser ni på de priser Statoil Logistik tar ut? 

• Anser ni att vissa produkter är viktigare än andra? Upplever ni att några artiklar är 
viktigare för Statoil logistik än vad de är för er? (för höga priser/påslag på artikeln) 

• Hur ser ni på en höjd leveransförmåga? Är det något ni är villiga att betala för? 

8.3.2 Datasimulering av nuvarande lager 

Detta för att upptäcka eventuella omstruktureringsfördelar av pallarna för artiklarna i lagret 
Skall placeringen av en pall i ställagen vara beroende på försäljningskvantiteten för artikeln, 
om inte vilket annat mätetal skall användas? Vidare kan även flaskhalsar i passager och 
plockrutter identifieras och åtgärdas. 
 
Statoil har idag till viss del redan optimerade platser baserade på plockrutterna, de mest 
frekventa artiklarna ligger lättare åtkomliga i lagret. 
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9.3 Muntliga kontakter 

9.3.1 Statoil Logistik 

• Rose-Marie Axnér, muntlig kontakt. 
• Mikael Lundblad, platschef, muntlig kontakt och via mail. 
• Ove Lindgren, avropare, muntlig kontakt. 
• Erlice Johansson, avropare, muntlig kontakt. 
• Anki Ohlsson, muntlig kontakt. 
• Krister Pettersson, tullklarerare, muntlig kontakt. 
• Thommy Pettersson, avropare, muntlig kontakt. 

9.3.2 Industri-Matematik (http://www.im.se) 

• Ulf Qvarnfordt, kontakt via mail och telefon. 

9.3.3 Linköping Universitet 

• Thore Hagman, muntlig kontakt och via mail 
• Jan Olhager, kontakt via mail 
• Fredrik Persson, kontakt via mail 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 – Lagerskiss Statoils centrallager 
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Bilaga 2 – Prognosberäkning för standardartikel 
 

 X=0 enligt rad 5090 ArtNr=426351=Torkpapper  

Initial Y= 2952  Initial K=0  P8(9)=a= 0,2 

       

I Z Z:1 Z* K Y  

12-X 0,944079 0,9 0,9 0,9 2988,267  

11-X 0,933114 0,9 0,9  3121,28  

10-X 0,941886 0,9 0,9  3377,024  

9-X 0,934211 0,9 0,9  3386,953  

8-X 1,002193 1 1  3343,162  

7-X 0,91557 0,9 0,9  3575,863  

6-X 0,973684 1 1  3460,69  

5-X 1,114035 1,1 1,1  3479,825  

4-X 1,222588 1,2 1,2  3301,86  

3-X I!>3  1,2  3247,488  

2-X   1,2  3505,99  

1-X   1,2  3520,792  

       

       

 mån F(mån)     

 0=nuv 192     

 1 4296 13 3084   

 2 5448 14 2688   

 3 3636 15 2472   

 4 3108 16 2220   

 5 3912 17 1932   

 6 3000 18 1680   

 7 4056 19 2052   

 8 3168 20 1872   

 9 3084 21 1596   

 10 3960 22 1812   

 11 3288 23 1584   

 12 2820 24 1416   

 F(0)= 43776  24408   



 

 

56 
 
 
 

Bilaga 3 – Säkerhetslager standardartikel (2 sid.) 
         

X Initialt Y K* Y(X) S GP N   

-1 2886 1,2 3509,61 70,39036 70,39036 1 GPA= 507,3625 

-2 2580 1,2 3239,127 1300,873 1371,263 2 PP= 6,22871 

-3 2346 1,2 3284,09 -254,09     

-4 2076 1,1 3446,429 -620,974     

-5 1806 1 3412,142 499,8582 1871,121 3   

-6 1866 0,9 3536,377 -203,044     

-7 1962 1 3338,851 717,1495 2588,271 4   

-8 1734 0,9 3396,51 123,4904 2711,761 5   

-9 1704 0,9 3411,957 14,70961 2726,471 6   
-

10 1698 0,9 3197,519 1202,481 3928,951 7   
-

11 1500 0,9 3095,214 558,1195 4487,071 8   
-

12 708 0,9 3054,142 79,19165 4566,263 9   

         

         

  Utfall för X-månader tillbaka    

  mån F(mån) ArtNR 426351    

  0 192 Torkpapper    

  1 4296 13 3084    

  2 5448 14 2688    

  3 3636 15 2472    

  4 3108 16 2220    

  5 3912 17 1932    

  6 3000 18 1680    

  7 4056 19 2052    

  8 3168 20 1872    

  9 3084 21 1596    

  10 3960 22 1812    

  11 3288 23 1584    

  12 2820 24 1416    

 Total försäljning: 43776  24408    
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I K K* Y(X=-1) Y(X=-2) Y(X=-3) Y(X=-4) Y(X=-5) Y(X=-6) 
24 0,45614 0,5       

23 0,482456 0,5       

22 0,504386 0,5       

21 0,512061 0,5       

20 0,517544 0,5       

19 0,532895 0,5       

18 0,605263 0,6      2052,8 

17 0,674342 0,7     1996,8 2194,24 

16 0,753289 0,8    2215,8 2152,44 2310,392 

15 0,785088 0,8   2494,8 2390,64 2339,952 2466,314 

14 0,839912 0,8  2736 2667,84 2584,512 2543,962 2645,051 

13 0,919956 0,9 2994,133 2874,133 2819,605 2752,943 2720,503 2801,374 

12 0,944079 0,9 3021,973 2925,973 2882,351 2829,021 2803,069 2867,766 

11 0,933114 0,9 3148,245 3071,445 3036,547 2993,883 2973,122 3024,879 

10 0,941886 0,9 3398,596 3337,156 3309,238 3275,107 3258,497 3299,904 

9 0,934211 0,9 3404,21 3355,058 3332,724 3305,419 3292,131 3325,256 

8 1,002193 1 3356,968 3317,647 3299,779 3277,935 3267,305 3293,805 

7 0,91557 0,9 3586,908 3555,451 3541,156 3523,681 3515,177 3536,377 

6 0,973684 1 3469,526 3444,361 3432,925 3418,945 3412,142  

5 1,114035 1,1 3486,894 3466,761 3457,613 3446,429   

4 1,222588 1,2 3307,515 3291,409 3284,09    

3  1,2 3252,012 3239,127     

2  1,2 3509,61      

         

   Y(X=-7) Y(X=-8) Y(X=-9) Y(X=-10) Y(X=-11) Y(X=-12) 
        1132,8 

       1833,6 1539,84 

      2083,2 2191,68 1956,672 

     2001,6 2304,96 2391,744 2203,738 

    2136 2350,08 2592,768 2662,195 2511,79 

   2390,4 2529,6 2700,864 2895,014 2950,556 2830,232 

   2472,32 2583,68 2720,691 2876,012 2920,445 2824,186 

   2529,856 2618,944 2728,553 2852,809 2888,356 2811,349 

   2578,885 2650,155 2737,842 2837,247 2865,685 2804,079 

   2681,108 2738,124 2808,274 2887,798 2910,548 2861,263 

   2816,886 2862,499 2918,619 2982,238 3000,438 2961,01 

   2938,842 2975,333 3020,229 3071,124 3085,684 3054,142 

   2977,741 3006,933 3042,85 3083,566 3095,214  

   3112,859 3136,213 3164,946 3197,519   

   3370,287 3388,97 3411,957    

   3381,563 3396,51     

   3338,851      
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Bilaga 4 – Säkerhetslager säsongsartikel 
 

Exempelberäkning av säkerhetslager för säsongsartikel 
         

NOW(2) = 9 V= 28  W=30-9=21 V>W => 8220 

X=-1 V=V-W= 7 Initial Y= 14044,8 P=11--1= 12 V<30 => 8292 

 Y(x=-1)= 22431,5  Z alltid = 1 för säsongsartikel 
Från nu i 
tabell… 

         

X V Initialt Y P Y(X) S(prog.fel) GP N SS 
-1 7 14044,8 12 22431,5 22400,5 22400,5 1 20064 

-2 7 47334 13 56350,23 -18274,2   87684 

-3 7 14414,4 14 32708,43 -11648,4   108276 

-4 7 5594,4 15 11265,8 -2289,8   116268 

-5 7 4494 16 6888,7 -1008,7   122688 

-6 7 2595,6 17 4434,733 -426,733   126396 

-7 7 1713,6 18 2793,7 -201,7   128844 

-8 7 2528,4 19 3357,9 -669,9   132456 

-9 7 3889,2 20 5126,333 2625,667 25026,17 2 138012 

-10 7 6594 21 8547,933 3848,067 28874,23 3 147432 

-11 7 22554 22 26814,67 173,3333 29047,57 4 179652 

-12 7 22176 23 32168,5 -3620,5   211332 

         

 GPA=GP/N= 7261,892      

 PP=  9074,37      

Denna siffra avrundas till 100, då 100% är maximala säkerhetslagret av den   

prognostiserade månadsefterfrågan      

         

         

  Utfall för X-månader tillbaka    

  mån F(mån) ArtNR 440471    

  0 6564 Glykol     

  1 44832 13 20064    

  2 38076 14 67620    

  3 21060 15 20592    

  4 8976 16 7992    

  5 5880 17 6420    

  6 4008 18 3708    

  7 2592 19 2448    

  8 2688 20 3612    

  9 7752 21 5556    

  10 12396 22 9420    

  11 26988 23 32220    

  12 28548 24 31680    

 Total försäljning: 203796  211332    
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Bilaga 5 - PHP-kod nytt säkerhetslager (3 sid.)  
 
$sasongsindex = func_sasongsindex(); # Startar funktionen som beräknar säsongsindex för aktuell artikel 
 
$differensen = func_differens(); # Startar funktionen för skillnaden mellan prognos och efterfrågan 
 
$standardavvikelsen = func_variance($differensen); # Startar funktionen för standardavvikelsen 
 
$sakerhetslager_grund = func_sakerhetslager_grund($standardavvikelsen); 
# Startar funktionen för beräkning av säkerhetslagret grundstorlek aktuell månad 
 
$sakerhetslager_med_sasongsindex = func_sakerhetslager_sasong($sakerhetslager_grund); 
# Startar funktionen för beräkning av det slutgiltiga säkerhetslagrets storlek aktuell månad 
# $sakerhetslager_med_sasongsindex innehåller nu det som sedermera skall skrivas in i variabeln SL rad 5205 i 
# Albins programkod. 
 
######################################################################################### 
 
function func_sasongsindex() { # Funktion för beräkning av säsongsindex. 
 $i = 1; 
 $total_efterfragan = 0; 
 while ($i <= 12) {  # Loop som adderar efterfrågan för varje månad 
    # detta år med motsvarande månad tidigare år. 
  $i2 = $i + 12; 
  $tot_manadsefterfragan[$i] = $efterfragan[$i] + $efterfragan[$i2]; 
    # $efterfragan[$i] är efterfrågan $i månader tillbaka i tiden. 
    # Om februari nu och $i=1 så är det efterfrågan som var i januari i år. 
    # Nu har vi en array, $tot_manadsefterfrågan, med total efterfrågan 
    # under två år för respektive månad. 
    # $efterfragan[$i] = F(I) i Albin idag 
 
  $total_efterfragan = $total_efterfragan + $tot_manadsefterfragan[$i]; 
    # Variabeln $total_efterfragan kommer innehålla total efterfrågan 
    # under de senaste 24 månaderna (2 åren). 
  $i++; 
 } 
 
 $i = 1; 
 while ($i <= 12) {  # Loop som beräknar varje månads efterfrågan i procent av den 
    # totala efterfrågan under 24 månader. 
    # I loopen finns även beräkningen av säsongsindexet. 
  $procent_manad[$i] = $tot_manadsefterfragan[$i] / $total_efterfragan; 
 
  $sasongsindex[$i] = $procent_manad[$i] * 12; 
    # Säsongsindex baserat på där ett år är 12 perioder (månader). 
  $i++; 
 } 
 return $sasongsindex; 
} # Slut på funktionen för beräkning av säsongsindex. 
 
###################################################################################### 
 
function func_differens() { 
 $i = 1; 
 while ($i <= 12) { # Loop för beräkning av differensen mellan prognos och 
    # efterfrågan(utfall) för de senaste 12 månaderna. 
    # Används i beräkningen av standardavvikelelsen och sedermera i 
    # formeln för säkerhetslagerberäkningen. 
 
  $diff[$i] = $prognos_Y[$i] - $efterfrågan_F[$i]; 
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    # $prognos_Y[$i] = Y i Albin idag (sats 8000-). 
    # $efterfrågan_F[$i] = F(I) i Albin idag. 
 
  $i++; 
 } # Slut loop differens. 
 return $diff; 
 
} # Slut differens-funktion 
 
##################################################################################### 
 
function func_variance($arr) { # Funktion för beräkning av standardavvikelsen 
    # Indata är differensen mellan prognos och efterfrågan Statoil har haft. 
 
   if (!count($arr)) return 0; 
 
   $mean = func_average($arr); 
 
   $sos = 0;    // Sum of squares 
   for ($i = 0; $i < count($arr); $i++) 
   { 
       $sos += ($arr[$i] - $mean) * ($arr[$i] - $mean); 
   } 
 
   $hej = sqrt($sos / (count($arr)-1)); 
   return $hej; 
} 
 
function func_average($arr) { # Funktion för beräkning av medelvärde. 
    # (används av standardavvikelse funktionen) 
    # Indata är differensen mellan prognos och efterfrågan Statoil har haft. 
 
   if (!count($arr)) return 0; 
 
   $sum = 0; 
   for ($i = 0; $i < count($arr); $i++) 
   { 
       $sum += $arr[$i]; 
   } 
 
   return $sum / count($arr); 
} 
 
####################################################################################### 
 
function func_sakerhetslager_grund($standardavvikelsen) {  # Funktion för beräkning av säkerhetslagret. 
       # Indata är standardavvikelsen. 
  
 $sakerhetslager = $k * $standardavvikelsen * pow(($veckors_ledtid * (12/52)),0.7); 
  # där $k är säkerhetskonstanten. För a-artikel med servicegrad 99,5% så är $k = 2,59 

# ($k = A$(101,10) = 3 i Albin idag, högre $k = större lager = mindre risk för brist) 
  # För B-artikel med servicegrad 97% så är $k = 1,89 ($k = A$(101,10) = 2 i Albin idag) 
  # För C-artikel med servicegrad 95% så är $k = 1,65 ($k = A$(101,10) = 1,7 i Albin idag) 
  # pow = ^, upphöjt i. Ovan: ($veckors_ledtid * (12/52))^0,7 (0,7 är taget från Albin idag) 
  # $veckors_ledtid = Ledtid i veckor (LT i Albin) 
 
 return $sakerhetslager_grund; 

# Returnerar storleken på vad säkerhetslagret i grunden innan säsong medtas. 
 
} # Slut funktion säkerhetslager_grund. 
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####################################################################################### 
 
function func_sakerhetslager_sasong($sakerhetslager_grund) { 

# Funktion för slutgiltig säkerhetslagerstorlek. 
 # Indata är ovanstående grundstorlek på säkerhetslagret. 
 
# If-satser för hur kommande månad är hög- eller lågsäsong för artikeln. 
if (($sasongsindex[11] > 1) && ($sasongsindex[10] < 1)) {  # Är denna månad slutet på högsäsong? 
 $sasongskonstant = 0.3;  # Om ja, multiplicera säkerhetslagrets grundstorlek med 0,3 
 
} elseif (($sasongsindex[11] < 1) && ($sasongsindex[10] > 1)) { # Är denna månad början på högsäsong? 
 $sasongskonstant = 1.5;  # Om ja, multiplicera säkerhetslagrets grundstorlek med 1,5 
 
} elseif (($sasongsindex[11] > 1) && ($sasongsindex[10] > 1)) { # Är denna månad i mitten av en 
högsäsong? 
 $sasongskonstant = 1;  # Om ja, multiplicera säkerhetslagrets grundstorlek med 1,5 
 
} elseif (($sasongsindex[11] < 1) && ($sasongsindex[10] < 1)) { # Är denna månad i mitten av en 
lågsäsong? 
 $sasongskonstant = 0.5;  # Om ja, multiplicera säkerhetslagrets grundstorlek med 0,5 
} # Slut if-satser. 
 

# Här är $sasongsindex[11] säsongsindexet för aktuell månad 
#(egentligen indexet för nästkommande månad föregående år) 

 
# Här är $sasongsindex[10] säsongsindexet för nästkommande månad 
#(egentligen indexet för nästnästkommande månad föregående år) 

 
# Exempel: Nu när beräkningen körs är klockan 00.05 den 1:a februari -05. 
# Index(11) är för februari -04 och index(10) för mars -04. 

 
#Säkerhetslagerstorlek beroende på säsong 

 $ss_sasong = round($sakerhetslager_grund * $sasongskonstant); 
 # Multiplicerar grundstorleken med säsongskonstanten och avrundar till närmaste heltal (round()). 
 
 return $ss_sasong; 
 
} # Slut funktion slutgiltigt säkerhetslager 
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Bilaga 6 – Variabelbetydelser i Albin 
 
Denna bilaga inkluderar de olika variablerna i Albin. Endast intressant för Statoils personal 
som i framtiden kommer att arbeta med Albin på programmeringsnivå. 
 
 
A$(101,10) = ABC-klassning 
A1(2) = Ledtid i dagar 
F(0) = Totalt försäljning för de senaste (klara) 12 månaderna 
K = Korrigeringsfaktor = Z (används vid olika tillfällen) 
L(12) = Ev. manuellt satt prognos 
L1(4) = Ordersärkostnad 
L3(0) = Default säkerhetslager i % av prog. efterfrågan (36%). 
L3(7) = Inte 0 så är manuell EOQ satt 
L3(12) = Default lagerhållningsfaktor i % (36% även om vid nyinlägg i Albin får artikeln 
faktorn 24%. Kan ändras i A23 fält 11) 
L4 = Fakturerad kvantitet senaste 13-24 månader 
L6(1) = Fakturerad kvant. innevarande månad till dags dato 
LT = Ledtid i veckor 
NOW(2) = Dagens datum, d.v.s. antal dagar som passerat denna månad (9:e jan ger att 
NOW(2)=9 dagar) 
P8(9) = a = 0,2 
PP = Säkerhetslager i % av progn. efterfrågan (av PQ), sätts utanför programmet till L3(0) 
PQ = Progn. försäljn. per månad (för standardartikel), för ledtid (för säsongsartikel) 
RP = ROP = BP 
SL = Säkerhetslager i antal enheter (baseras på PP = L3(0)) 
Y = PQ 
Z = Korrigeringsfaktor = K 
 
Kvartalsförbrukning föregående år = De 12 senast avklarade månaderna (högra 
kolumnen av historiken i A2) 


