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Sammanfattning 

Fiskeby Board tillverkar returfiberbaserad kartong som oftast används till 
livsmedelsprodukter. Fiskeby producerar mot kundorder. När en order är 
färdigproducerad så lagras den i väntan på att kunden ska avropa delar av ordern. 
Korta leveranstider är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas i 
kartongbranschen. 
 
På senare år har marknaden för livsmedelstillverkning flyttats från norden, söder ut, 
till och omkring Tyskland. Detta faktum har gjort att avståndet från Fiskebys 
produktionsanläggning till deras kunder har ökat vilket har lett till ökade leveranstider.  
 
Uppgiften med examensarbetet var dels att som oberoende part, hitta ett nytt 
logistiskt upplägg som innebar kortare leveranstider och högre leveransservice och 
dels att göra en totalkostnadsanalys över företagets logistiska verksamhet för att 
underlätta för Fiskebys fortsatta arbete. 
 
Det enda sättet att minska leveranstiden är att minska avståndet mellan produkterna 
och marknaden och därför togs beslutet att gå vidare med att hitta en strategisk 
lagerpunkt. 
 
För att hitta en strategisk lagerpunkt gjordes flera olika tyngdpunktsberäkningar där 
varje analys tog hänsyn till en eller flera faktorer så som efterfrågan, vinstmarginal, 
geografisk belägenhet och kundrelation. Av alla Fiskebys kunder så analyserades 
bara de kunder som är belägna på kontinenten. Det sammanvägda resultatet av 
analyserna visade att lagret bör placeras i närheten av Frankfurt, Tyskland.  
 
Utöver denna analys undersöktes möjligheten att lagra Fiskebys produkter i närheten 
av en hamn i Tyskland och en hamn i Polen. De två senare alternativen visade sig 
vara ekonomiskt oförsvarbara och därför utgick allt vidare arbete ifrån 
tyngdpunktsanalysens resultat.  
 
För detta resultat undersöktes skillnader i kostnader, leveranstider och miljöpåverkan 
gentemot det nuvarande logistikupplägget. 
 
Kostnader ökade med ca 40 % där högre transportkostnader var den främsta 
bidragande orsaken. Leveranstiden minskade med ca 44 % mot nuvarande system, 
detta beror på att avstånden till kunden minskar betydligt. Minskade leveranstider 
leder också till ökad leveransservice vilket förbättrar Fiskebys situation på 
marknaden.  
 
Eftersom miljön påverkas olika mycket beroende på vilket transportslag som används 
så beräknades diverse utsläppshalter för alla transportlösningar. Det visade sig att 
det blir en miljöförsämring då enbart lastbilar används som transportslag, övriga 
lösningar visade en klar miljöförbättring. 
 
 



 
 

Abstract 

Fiskeby Board AB is manufacturing packaging boards based on first class recycled 
fibre to be used in the food industry.  
 
Fiskeby begins their production when they receive a customer order. When a 
complete order has been produced it gets transferred to a nearby warehouse. 
Customers then send a delivery request for a partial part of the order to be 
transferred. One of the most important factors to be successful in the packaging 
board industry is to be able to deliver the product within the shortest amount of time. 
 
The food industry has in the past years slowly been centralized in and around 
Germany. Fiskeby has therefore ambitions to gain new customers in that region since 
they are at the same time losing customers in Scandinavia. The lead times have 
increased due to the fact that the distance between Fiskeby and its customers has 
grown.  
 
The goal of this project is to reduce the lead times by changing the existing logistical 
approach. Another goal is to make a total cost analysis to simplify future logistical 
evaluations, which will be made by consultants. 
 
Our work showed that the only way of reducing the lead times is to get closer to the 
current market. We decided to evaluate the possibility of renting a warehouse by a 
third party logistic company.  
 
To find a strategic place of storage, several centre of gravity analysis were made. 
Every analysis used different factors as input such as customer demand, margin of 
profit, geographical suitability, and ability to cooperate. The result showed that the 
warehouse should be located around Frankfurt, Germany.  
 
Besides this result, two other studies were made. The first study evaluated the 
alternative of placing the warehouse close to a Polish harbour. The second study 
evaluated the alternative of placing the warehouse close to a German harbour. Both 
of these alternatives where proved to be too costly and a decision were made to 
continue the project by only looking at the result from the centre of gravity approach.  
 
A comparison between the current logistic approach and the centre of gravity 
approach were made. Cost, lead time, and the environmental effects were compared 
and results showed that the cost associated with transportation and storage will rise 
by approximately 40 %. 
 
The lead time however will decrease by approximately 44 % compared with the 
current system, due to shorter distances to customers. This will improve delivery 
service and also improve the current market situation.  
 
A change of systems will increase emissions only if Fiskeby decides to use truck as 
the mode of transportation. In all other cases emissions will decrease.  
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1. Inledning 

Kapitlet inledning beskriver bakgrunden och syfte med examensarbetet. I inledningen 
ingår även en specificering av uppgiften samt en beskrivning av vilka metoder som 
används genom arbetet. 
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1.1 Bakgrund 

Fiskeby Board AB (Fiskeby) producerar returfiberbaserad kartong, som används i 
livsmedelsindustrin, till kunder som är belägna i Europa. 
 
Kartongmarknaden för livsmedelsprodukter i Europa har under senare år sakta 
centraliserats kring södra delen av kontinenten. Livsmedelstillverkarna har successivt 
krävt kortare leveranstider och större leveransprecision vid inleveranser av gods 
vilket har påverkat varje aktör i värdekedjan att flytta närmare dess kunder. Många av 
Fiskebys konkurrenter ligger betydligt närmare livsmedelstillverkarna och kan därför 
erbjuda kortare leveranstider och större leveransprecision än Fiskeby.  
 
Resultatet av utvecklingen innebär att Fiskeby har tappat konkurrenskraft gentemot 
sina konkurrenter och har därmed fått svårare att hitta nya kunder samt bibehålla de 
nuvarande kunderna. Fiskeby har därför efterfrågat detta examensarbete. Delar av 
examensarbetet kommer att användas av ett konsultbolag för vidare analys av 
marknadssituationen. 

1.2 Syfte 

Det finns två huvudsyften med detta arbete. Del 1 ligger till grund för del 2 och 
därmed är dessa delar beroende av varandra. 
 
Del 1:  Att göra en noggrann totalkostnadsanalys av Fiskebys logistiksituation 

för att underlätta för fortsatt arbete. 
 
Del 2:  Att ta fram ett nytt logistikupplägg som ska möjliggöra en kortare 

leveranstid samt öka leveransprecisionen till Fiskebys kunder på 
kontinenten. Detta nya logistiksystem ska jämföras mot det gamla med 
avseende på kostnader, leveranstider samt miljöpåverkan. 

1.3 Uppgift 

Den första uppgiften är att utföra en totalkostnadsanalys som ska visa alla nuvarande 
kostnader för dagens logistiksystem. Denna del ska ligga till grund för att jämföra 
alternativa logistiksystem och har efterfrågats av konsultbolaget. För att lösa denna 
uppgift samlas sammanställd data in från Fiskebys affärssystem. 
 
Den andra delen av arbetet kommer att bestå av att ta fram ett nytt logistiksystem 
som ska lösa Fiskebys nuvarande problem med långa leveranstider samt låg 
leveransprecision. För att lösa denna uppgift så beräknas leveranstider, kostnader för 
lagring och transporter samt utsläppshalter av miljöfarliga ämnen som är förknippade 
med transporter. Detta görs både för dagens logistiksystem och för det alternativa 
logistiksystemet.  
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1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer i första hand att ta fram en logistiklösning för kunder i 
Tyskland, Polen, Österrike, Frankrike, Spanien, Belgien och Nederländerna. Det 
innebär att ingen hänsyn tas till kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Baltikum, 
Ryssland, Storbritannien och länder utanför Europa i detta arbete. Anledningen till 
detta är att kunderna i dessa länder har störst behov av ett nytt logistikupplägg. Dock 
kommer totalkostnadsanalysen att ta hänsyn till Fiskebys alla kunder. 

1.5 Metod  

För att samla in data till totalkostnadsanalysen så används Fiskebys affärssystem 
och sammanställningar från olika avdelningar på Fiskeby. Det kommer att 
genomföras mätningar och beräkningar för att uppskatta de kostnader som inte 
Fiskeby har mätt tidigare. 
 
En del av kostnaderna som presenteras i totalkostnadsanalysen kommer att 
användas i del 2. Möjligheter och kostnader för lagring och transporter kommer att 
samlas in från olika oberoende transportörer. Leveranstider kommer att uppskattas 
tillsammans med Fiskebys logistikavdelning och miljökalkyler kommer att beräknas 
med hjälp av ett utomstående miljökalkylprogram.  
 
När alla data är sammanställd kommer dagens logistiksystem att jämföras med det 
alternativa systemet med hänsyn på kostnad, leveranstider och miljövänlighet. Denna 
jämförelse ska kunna användas som beslutsunderlag för om Fiskeby ska förändra sitt 
logistiksystem. 
 
I stor sett alla uträkningar, ekonomiska siffror, kundnamn hänvisas till bilagor. 
Eftersom dessa uppgifter är sekretessbelagda kommer inte bilagorna att vara med i 
den publika versionen av detta arbete. 

1.6 Definitioner 

Kunder i Tyskland, Polen, Österrike, Frankrike, Spanien, Belgien och Nederländerna 
benämns som ”kunder på kontinenten” för att slippa rada upp alla länder i flera delar i 
rapporten.  
 
Fiskebys kunder lägger ofta stora order för att sedan beställa delleveranser av 
ordern. Dessa delleveranser kallas för kundavrop eller avrop i denna rapport. 

1.7 Företagsbeskrivning 

Fiskeby grundades 1637 av Nils Månsson och Anders Mattsson. Genom åren har 
Fiskebys verksamhet genomgått många förändringar och ägarbyten. I dagsläget så 
ägs fiskeby av den amerikanska stiftelsen Coors Foundation (Fiskebys hemsida). 
 
Fiskeby Board producerar returfiberbaserad kartong som i slutändan mestadels 
används i livsmedelindustrin. De omsatte år 2006 ca 740 MSEK och deras totala 
produktion hamnade på ca 150 000 ton. Fiskeby har ca 300 fast anställda och ca 50 
tillfälliga tjänster under sommaren.  
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Fiskebys organisation ser ut enligt figur 1, där Torbjörn Hansson är nuvarande VD.  

 
Figur 1. Fiskebys organisationsschema 

1.8 Produkter 

Fiskeby Boards returbaserade kartong säljs under det patenterade namnet 
Multiboard. Kartongen som Fiskeby Board producerar består av fyra skikt, se figur 2. 
Underskiktet består mestadels av eget utskott från produktionen. Mellanskiktet är det 
skikt som varierar i tjocklek efter kundens behov och det består av returkartong från 
hushållsavfall.  
 
Sparskiktet består mestadels av konverteringsspill och ”ej blekt kartongspill” medan 
överskiktet består av kontorsspill och blekt kartongspill. Ovanpå överskiktet läggs ett 
lager med bestrykningspasta som i huvuddel består av finfördelade pigmentpartiklar 
av mineraler för att få en bra tryckyta och ett trevligare utseende.  
 
 

 
Figur 2. Genomsnittsbild av kartongen 
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Multiboardkonceptet består av fem olika slutprodukter, Offset, Kraft, Barrier, 
EcoFrost, EcoKraft varav de två förstnämnda säljs mest, se figur 3.  

 
Figur 3. Försäljningsandel per produkt 

 
Offset har en ytvikt från 280 g/m² till 450 g/m² och det används mestadels till fryst 
mat, tvättmedel, elektriska produkter och kläder. EcoFrost har en ytvikt från 300 g/m² 
till 500 g/m² och används främst till kylda eller frysta matvaror. Kraft har en ytvikt från 
300 g/m² till 500 g/m² och används främst till verktyg, reservdelar, leksaker mm. 
Barrier består av någon av de andra kartongprodukterna med skillnaden att den 
platsbehandlas för att ett extra skydd mot väta. Produkten används främst till 
matvaror med högre fetthalter (Fiskebys hemsida). 
 
Kartongen säljs till största delen som ark men en del kunder köper även kartongen 
på rullar, se figur 4.  
 

 
Figur 4. Utseende hos färdiga produkter 

 
Eftersom kunderna beställer millimetervisa dimensioner så blir varje order unik och 
antalet specifika slutprodukter väldigt många.   
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2. Teoretisk Referensram 

Syftet med denna del är att ge läsaren en djupare förståelse för de teorier och 
begrepp som tas upp i vidare arbete. 
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2.1 Totalkostnadsanalys 

 
En totalkostnadsanalys används för att fånga upp alla logistiska kostnader i ett 
logistiksystem. Dessa kostnader kan sedan användas för att t.ex. jämföras mot ett 
nytt logistiksystem inom samma verksamhet. Förändringar i ett logistiksystem medför 
ofta att några poster får ökade kostnader medan andra minskar. I en 
totalkostnadsanalys brukar kostnadsdelarna delas in i fem kategorier, se figur  
5. Vart kostnadsposter placeras har mindre betydelse, det viktigaste är att 
kostnadsposterna finns med i någon av kategorierna (Aronsson m.fl., 2004).  
 
När ett logistiksystem ska optimeras är det viktigt att koncentrera sig på den totala 
logistikkostnaden och att inte försöka minimera kostnader för en endast en specifik 
aktivitet. Vid försök av att minimera kostnaden för en aktivitet i logistikkedjan har det 
visat sig att resultatet oftast inte blir optimalt för hela kedjan. (Stock & Lambert, 
2006). 
 

 
Figur 5. Totalkostnadselement 

Källa: Mordern logistik, sidan 32 

2.1.1 Lagerföringskostnader 

Lagerföringskostnader är de kostnader som är relaterade till material som finns i 
lager. Material i lager binder kapital och värdet i kapitalbindningen kan inte användas 
för att investera i andra aktiviteter med högre avkastning. Kapitalbindningen i lager 
kan något förenklat beräknas enligt formel 1 nedan. 
 
Formel 1. Beräkning av kapitalbindning i lager 

 
 
I sambandet ovan konstateras att en fördubbling av lagrets omsättningshastighet 
halverar kapitalbindningen. Därför strävar företag ofta mot att öka 
lageromsättningshastigheten, något som enklast görs genom att minska 
inköpsmängderna per inköp. 
 
 
 



8 
 

Material som ligger i lager medför en risk av att varan inte blir såld, att den 
förkommer i svinn eller att en olycka inträffar som till exempel en brand. Denna risk 
kostar företaget pengar och betraktas som en riskkostnad. Lagerföringskostnader 
innefattar också försäkringskostnader för materialet i lager (Aronsson m.fl., 2004). 

2.1.2 Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnader är de kostnader som förknippas med ägandet samt driften 
av lager. När material ska förflyttas ökar risken att materialet skadas och denna risk 
måste tas med i en totalkostnadsanalys. Till lagerhållningskostnader räknas även 
kostnader som är förknippade med godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, 
lagerhållning, utplockning, emballering, märkning, utlastning och utrustning för 
hantering av gods som till exempel truckar. 
 
Andra exempel på lagerhållningskostnader kan vara kapitalbindning i 
lagerbyggnaden, uppvärmning av lagret, el och underhåll av lagerbyggnaden 
(Aronsson m.fl., 2004). 

2.1.3 Transportkostnader 

Transportkostnader är kostnader som är förknippade med transporter. Hit hör 
fordonskostnader, förarkostnader, drivmedelskostnader, transportavgifter mm. 
En annan kostnad som ingår i transportkostnader är koordinering av transporter, det 
vill säga administrativt transportarbete. Det administrativa arbetet handlar om att 
transporterna ska schemaläggas så att materialet kommer i tid till produktion och att 
färdigproducerat material kan levereras till kund på utlovat leveransdatum (Aronsson 
m.fl., 2004). 

2.1.4 Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader tar hänsyn till kostnader för administration av logistiken, 
orderbehandlingskostnader, fakturering, löneutbetalning till personal inom logistik och 
ekonomiska logistikuppföljningar (Aronsson m.fl., 2004). 

2.1.5 Övriga kostnader 

I övriga kostnader hamnar kostnader som är förknippade med logistik men som är 
svåra att placera i någon av de ovanstående kostnadsposterna. Det kan exempelvis 
vara specifika kostnader för informationssystem och emballage så som lastpallar mm 
(Aronsson m.fl., 2004). 
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2.2 Transportslag 

Syftet med transporter är att förflytta gods mellan två geografiska punkter. När ett 
behov av att förflytta gods uppstår finns sjö-, järnvägs-, landsvägs- och 
flygtransporter att välja på. Dessa transportslag har olika för- och nackdelar, se figur 
6. 

 
Figur 6. Jämförelse av transportslag. 

Källa: Jonsson & Mattsson, 2005. 

 
Transportslagets möjligheter avgörs till stor del av infrastrukturens förutsättningar så 
som hamnar, järnvägar, asfaltvägar och flygplatser. Det går även att kombinera 
transportslagen till en så kallad intermodal transportlösning.  

2.2.1 Sjötransporter 

Transporter på sjö utgörs av att godset förflyttas från en hamn till en annan hamn. 
Det är i undantagsfall som godset kommer från leverantör till kund utan omlastning. 
Sjötransporter är därför beroende av andra transportslag för att godset ska komma 
fram till sin destination. 
 
Sjötransporter har låga driftkostnader, stor lastkapacitet och avgiftsfria sjövägar på 
internationellt vatten. Sjövägar på nationellt vatten är dock inte alltid avgiftsfria. 
Kostnader för att bedriva verksamhet i en hamn är relativt låga vilket bidrag till låga 
totala transportkostnader. Sjötransporter är mest lämpliga för stora mänger gods av 
lågt värde som ska transporteras över långa avstånd (Jonsson & Mattsson, 2005). 

2.2.2 Järnvägstransporter 

Järnvägstransport har stor konkurrens från vägtransporter. En nackdel för 
järnvägstransporter är att järnvägsnätet inte är lika utbyggt som vägnätet. 
Järnvägstransporter har också nackdelen att det inte är lika flexibelt som 
vägtransporter när det gäller avgångstider. Dessutom är omkoppling av vagnar 
tidskrävande och kostsamt. Leveranserna av godset går sällan från leverantör till 
kund vilket gör att järnvägstransporter är beroende av intermodala transportlösningar. 
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Järnvägstransporter är mycket energieffektiva och miljövändliga jämfört med övriga 
transportslag. En annan fördel med järnvägstransporter är att gods som 
transporteras över längre distanser blir betydligt billigare än vägtransporter. 
Järnvägstransporter är heller inte lika väderberoende som flyg och vägtransporter 
(Jonsson & Mattson, 2004). 

2.2.3 Vägtransporter 

Vägtransporter är oftast det bästa alternativet då korta leveranser av gods med låg 
värde prioriteras. De ökande kraven på snabba och effektiva transporter har gjort att 
vägtransportssektorn har växt. Vägtransporter är även det bästa alternativet för dörr 
till dörrleveranser tack vare att vägnätet är väl utbyggt. Vägtransporter är mycket 
flexibla, de kan enkelt samlastas och de är även bra då gods av olika storlekar och 
vikt transporterar. Dock tillhör vägtransporter den del av transporter som har stor 
negativ påverkan på miljön. (Jonsson & Mattson, 2004 & Lumsden, 2006). 
 
Fordonskombinationer som ska färdas från Sverige och ner på kontinenten måste ta 
hänsyn till de regler som finns att transportera gods när det gäller vikt, längd och 
bredd på ekipaget (Jonsson & Mattson, 2004). 

2.2.4 Flygtransporter 

Flygtransporter används över långa avstånd då det finns höga krav på korta 
leveranstider och hög service. Transportslaget används främst då godset är av högt 
värde och/eller låg vikt samt då det finns krav på korta leveranstider. 
Flygtransporterna är även bra till nödleveranser dvs. beställningar som är extremt 
brådskande. Nackdelen med flygtransporter är den höga kostnaden. (Jonsson & 
Mattson, 2004 & Lumsden, 2006). 

2.3 Leveransserviceelement 

Leveransserviceelement är ett begrepp som används för att samla flera olika mått 
som tillsammans anger hur pass bra ett företag är på att serva en kund. Nedan 
beskrivs de mest förekommande elementen. 

2.3.1 Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet mäter förmågan att leverera rätt produkt i rätt mängder. Vid låg 
leveranssäkerhet uppstår ofta onödiga aktiviteter så som returtransporter eller extra 
insatta transporter för att tillgodose kundens behov. Låg leveranssäkerhet bidrar ofta 
till högre kostnader då en kund som mottagit fel vara ofta debiterar leverantören för 
extra hanteringskostnader. Leveranssäkerhet definieras ofta som antal felfria 
levererade order dividerat med det totala antalet order (Jonsson och Mattsson, 
2005). 

2.3.2 Leveransprecision 

Leveransprecision är förmågan att leverera enligt de tidpunkter som bestämts 
tillsammans med kunden. Detta avser främst produkter som man inte lagerhåller utan 
som produceras mot kundorder. Ofta har leverantören ett leveransfönster som inte 
bör över- eller underskridas. Resultatet, som uttrycks i procent, beräknas som antal 
leveranser inom leveransfönstret dividerat med det totala antalet leveranser (Jonsson 
och Mattsson, 2005). 
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2.3.3 Lagerservicenivå 

Lagerservicenivå säger hur stor chansen är att produkter finns i lager när kunden 
lägger en beställning. Det är alltså ett mått på hur stor sannolikheten är att en 
leverantör kan leverera en färdigproducerad vara, till kunden, direkt från lager.  
Eftersom en kund ofta beställer flera artiklar på en och samma order kan detta mått 
t.ex. mäta antal orderrader som kan levereras direkt vid beställning. Ett annat sätt att 
mäta lagerservicenivån är att studera hur stor del av det totala produktvärdet för en 
order som levereras. Ett tredje sätt är att mäta antal hela order som kan levereras. 
Resultatet beskrivs i procent och varierar beroende på vilket, av de ovan nämnda, 
sätt man mäter på (Jonsson och Mattsson, 2005). 

2.3.4 Leveranstid 

Leveranstid är den tid från att kunden lagt en order till att ordern har levererats. 
Leveranstid kan delas upp i flera moment så som orderbehandlingstider, 
planeringstid, eventuell tid för kundanpassning, bearbetningstider, utleveranstider 
och transporttider. En lång leveranstid medför ofta höga kapitalbindningskostnader 
och även sämre flexibilitet (Jonsson och Mattsson, 2005). 

2.3.5 Leveransflexibilitet 

Leveransflexibilitet avser förmågan att kunna möta förändringar i kundönskemål. En 
kund kan t.ex. komma att ändra på önskemål om orderstorlek och leveransdatum. 
Med en hög leveransflexibilitet måste kortsiktiga anpassningar kunna ske relativt 
snabbt (Jonsson och Mattsson, 2005). 

2.3.6 Information 

Informationsutbyte mellan leverantör och kund är ytterst viktigt för att åstadkomma en 
hög leveransservice. Missuppfattningar mellan leverantör och kund kan leda till att fel 
mängd levereras eller att leveransen sker vid fel tidpunkt. Det är också viktigt att 
leverantören rapporterar avvikelser i leveranstider eller leveransdatum så kunden 
hinner anpassa sig efter förändringarna i tid för att därmed undvika eventuella extra 
kostnader i samband med de ändrade förhållandena. Informationssystem som 
kopplas mellan olika steg i värdekedjan blir allt mer vanliga och kan hjälpa till att 
undvika dessa informationsproblem (Lumdsen, 2006). 

2.3.7 Leveransserviceindex 

För att kunna mäta leveransservice och därmed kunna se utvecklingen av 
leveransservicekvalitén så kan man införa ett leveransserviceindex. Det kan bestå av 
olika serviceelement som anses vara viktigt inom företaget t.ex. leveranspålitlighet, 
leveransprecision, order utan returer ect. Genom att multiplicera prestationen av 
dessa element får man en leveransservice som kan jämföras över tiden. Anser man 
vissa leveransserviceelement vara viktigare än andra kan man införa vikter och 
därmed ge dessa element större tyngd (Jonsson och Mattsson, 2005). 
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2.4 Ordervinnare 

Att veta vilka faktorer som är avgörande för en kund när de väljer leverantör är väldigt 
viktigt. Utan kunskap om vilka faktorer kunderna efterfrågar så minskar chansen att 
hitta nya kunder.  
En bra början är att bryta ner företagets marknader i mindre områden och sedan 
identifiera de viktigaste konkurrensfördelar som företaget har på respektive område. 
Dessa konkurrensfördelar ska utgöra grundstenarna i strategibyggandet hos 
företaget (Feldmann, 2007). 
 
Vissa kriterier måste ett företag uppfylla för att överhuvudtaget ha en chans som 
leverantör. Dessa kriterier brukar kallas för orderkvalificerare. Ofta spelar det mindre 
roll om företaget är väldigt bra eller mindre bra på dessa kriterier så länge som de 
uppfylls. Ofta finns det därför lite att tjäna på dessa krav men mycket att förlora.  
 
Till skillnad mot en orderkvalificerare så finns det kriterier som företaget måste göra 
väldigt bra för att vinna order på. De kallas ordervinnare och det företag som 
presenterar dessa ordervinnare bäst får oftast flest antal order. Det är viktigt att varje 
ordervinnarkriterie specificeras tydligt och att man enkelt kan mäta kriteriet i 
verkligheten. Ett företag har ofta flera ordervinnarkriterier och de prioritera dessa 
efter betydelse. Se figur 7 nedan för exempel på vanliga ordervinnare (Hill, 1995). 
 

 
Figur 7. Vanliga ordervinnarelement. 

Källa: Feldmann, 2007 

 
För att identifiera ordervinnare och orderkvalificerare så kan man följa en 
trestegsprocess: 
 

1. Marknadsavdelningen bör först segmentera marknaden och bestämma 
lämpliga planeringshorisonter. De bör välja och vikt ordervinnare och 
orderkvalificerare. 

2. Resultatet bör diskuteras med övriga avdelningar i företaget där alla ger sin 
syn på hur marknaden ser ut.  

3. Resultatet kontrolleras med hårda data i så hög utsträckning som möjligt.  
 
Eftersom de flesta strategier inte bara handlar om nuet så bör man ta hänsyn till vart 
företaget är på väg. Därför bör man även undersöka om det finns eventuella framtida 
ordervinnare och orderkvalificerare (Feldmann, 2007, Hill, 1995) 
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2.5 Centrallager 

Många företag har på senare tid gått från en decentraliserad till en centraliserad 
marknadsstruktur där de främsta anledningarna är att reducera kostnader i 
kapitalbindning, kortare och säkrare leveranstider och högre leveransprecision. 
Fördelarna med centrallager visas i figur 8 nedan (Abrahamsson, 1993). 
 

 
Figur 8. Fördelar med centrallager 

Källa: Abrahamsson, 1993 

2.5.1 Storleken och antal lager 

Att bestämma antal lagerpunkter kan vara svårt på grund av det kostnadssamband 
som råder; ju fler lager desto lägre genomsnittlig lagerkostnad per lager. Den senaste 
trenden pekar på att det är mer lönsamt att ha ett fåtal stora lager i jämförelse med 
att ha flera mindre lager.  
 
När man beräknar antal lagerpunkter bör man ta hänsyn till följande huvudsakliga 
kostnader: (Stock m.fl., 2001) 
 

1. Kostnad för förlorade säljintäkter 
2. Kapitalbindningskostnader 
3. Lagerkostnader 
4. Transportkostnader 

 
Figur 9 nedan visar sambandet mellan den totala logistikkostnaden och tre av de 
huvudsakliga kostnaderna. Kostnaden för förlorade säljintäkter är väldigt svåra att 
förutse men om de skulle vara med i grafen skulle de troligtvis ha negativ lutning.  
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Figur 9. Total kostnad i förhållande till antal lager 

Källa: Stock m.fl., 2001 
 
Lagerföringskostnaderna ökar när antalet lager ökar eftersom varje lager ofta har ett 
säkerhetslager vilket leder till en större total kapitalbindning.  
 
Lagerhållningskostnader ökar också när antal lager ökar eftersom det kostar mer att 
äga eller hyra flera lager. Lutningen tenderar att avta efter ett tag eftersom företag 
som hyr flera lager av samma företag brukar få rabatter. 
 
Transportkostnader minskar när antal lager ökar eftersom man ofta kan samlasta 
leveranser från lager till kund och därmed få en högre fyllnadsgrad. När man ökar 
antal lagringspunkter till en viss gräns så blir marknaden som varje lager servar för 
liten för att man ska kunna få en hög fyllnadsgrad och därför stiger kostnaderna igen.  
 
När man tar ett beslut om antal lagringspunkter bör man titta på den totala kostnaden 
som visar att det är kostnadseffektivt att ha färre lagringspunkter (Stock m.fl., 2001). 
 

2.5.2 Eget lager eller lager i tredje part? 

En av många viktiga frågor när det gäller införandet av ett nytt centrallager är hur 
vida man ska äga centrallagret eller hyra det. Det finns fördelar med båda formerna, 
det viktiga är att veta i vilken situation som respektive lagerform är att föredra (Stock 
m.fl., 2001). 

Tredjepartslager 

Fördelar med tredjepartslager är att det inte kräver en investering i form av 
byggnader, land och hanteringsmaskiner för användaren. Vid lågkonjunkturer är det 
ofta en fördel att använda sig av tredjepartslager eftersom det är enklare att påverka 
rörliga kostnader än fasta kostnader.  
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En annan fördel är att utrymmet ofta är expanderbart och det blir därför enklare att 
tillmötesgå kunder i situationer då efterfrågan är större än vanligt. Eftersom man 
endast betalar hyra för den del av lagret man använder drabbas man inte av dålig 
fyllnadsgrad i lagret eller risk för platsbrist, faktorer som däremot kan inträffa då man 
äger lager. 
 
Tredjepartslager har också större chans att utnyttja storskalsfördelar som små 
företag kan få problem med. Därmed blir den totala lagerkostnaden lägre och 
kostnaden per lagrad produkt minskar. 
 
Tredjepartslager innebär också större flexibilitet om marknaden förflyttas. Med 
tredjepartslager skriver man ofta relativt korta kontrakt vilket innebär att man kan se 
sig om efter ett nytt lager om företaget byter marknadsstrategi eller om marknadens 
tyngdpunkt flyttas. 
 
Andra fördelar är att lagringskostnaderna blir betydligt enklare att mäta eftersom man 
får en faktura på kostnaden för varje tidsperiod. Därmed blir det enklare att jämföra 
med andra lösningar.  
 
En nackdel är att det blir svårare att kommunicera med lagersystemet eftersom 
tredjepartslager ofta har ett annat lagersystem än vad många företaget har. Det går 
dock att lösa med hjälp av email eller andra Internetbaserade lösningar. En annan 
nackdel är att de flesta tredjepartslager inte har chans att erbjuda lagerhantering av 
udda lagervaror som måste handskas på ett speciellt sätt. Ett annat problem uppstår 
om produkterna kräver en avancerad hanterings- och förvaringskunskap eftersom 
lagerpersonalen oftast inte är utbildad inom dessa typer av produkter. En annan risk 
med tredjepartslager är att man förlorar kunskap om lagerhantering i allmänhet när 
ett externt företag driver den delen av verksamheten (Stock m.fl., 2001).  

Eget lager 

Ett företag som äger ett lager har mer kontroll över lagring, hantering och drift i lagret. 
Det är också betydligt enklare att möta specifika kundkrav på hur produkterna ska 
hanteras. Kostnaden att driva ett eget lager kan vara betydligt lägre (ofta runt 15 till 
25 procent) än att hyra en lagerplats. Dessutom brukar egenägda lager ha en högre 
lageromsättningshastighet än tredjepartslager vilket medför lägre kostnader i form av 
kapitalbindning. De största nackdelarna med egna lager är att de kräver en hög 
investeringskostnad och att de har ett begränsat lagringsutrymme (Stock m.fl., 2001). 
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2.6 Lokaliseringsmodeller 

Lokaliseringsproblem kan vara svåra att lösa, främst för att det finns många variabler 
som spelar in. Geografisk belägenhet, infrastruktur och ekonomiska förhållanden styr 
i stor utsträckning beslutet. 
 
De flesta lokaliseringsproblem kan definieras enligt följande: givet ett geografiskt 
område, en avståndsfunktion som beskriver avståndet mellan två godtyckliga punkter 
i området och ett antal kunder inom området som har en efterfrågan, blir uppgiften att 
lokalisera en eller flera faciliteter som tillfredställer kundernas efterfrågebehov 
(Lumdsen, 2006).  
 
Det finns tre olika analyseringsnivåer på lokaliseringsproblem. De tre nivåerna beror 
på storleken av den geografiska ytan som tas med i beräkningarna. På makronivå 
handlar det om att hantera lokaliseringsproblemet på ett stort geografiskt område, så 
som en världsdel eller en kontinent. Där handlar frågeställningen ofta om i vilket land 
centrallagret ska lokalisera. På mesonivå är detaljrikedomen större och det 
geografiska området mindre, så som ett land eller en stad. En frågeställning kan 
vara, var exakt ska mark köpas upp till centrallagret? Det sista steget i 
planeringsprocessen utformas på mikronivå. På denna nivå handlar det om hur 
planeringen inne i centrallagret ska utformas. Makro- och mesonivå brukar 
tillsammans kallas för lokaliseringsproblem medan mikronivå oftast kallas för 
layoutproblem (Stock, Lambert, 2006). 

2.6.1 Tyngdpunktsmetoden 

Denna metod bygger på att terminalen placeras i tyngdpunkten vad beträffar 
kundernas geografiska placering. På så sätt minimeras det totala transportarbetet för 
distributionen. Denna metod förutsätter att samtliga inblandade parters geografiska 
koordinater är kända eller att de kan placeras i ett fiktivt koordinatsystem. Modellen 
kan endast användas när en terminal ska lokaliseras vilket innebär att lösningen 
endast får en distributionspunkt för att distribuera gods till samtliga parter i analysen.  
 
Resultatet av analysen blir en X- och Y-koordinat som beskriver var terminalen bör 
lokaliseras. Man bör man följa upp resultatet med en känslighetsanalys att hitta 
möjliga lösningar i närområdet av resultatet. Det finns flera olika tyngdpunktsmetoder 
som används beroende på situationen, nedan beskrivs de två mest relevanta 
metoderna för detta arbete. (Lumdsen, 2006) 

En terminal – Flera kunder 

När ett centrallager ska serva flera kunder så kan denna metod användas. Målet med 
metoden är att minimera transportarbetet utifrån kundens behov av gods. Man utgår 

från leverantörens placering  och kundernas placeringar . Den 
efterfrågade mängden gods hos varje kund viktas  för att ta större hänsyn till 
kunder med stor efterfrågan. Resultatet blir en och endast en terminal med 
koordinaterna X, Y, se figur 10 nedan. X och Y-koordinaten beräknas enligt formel 2. 
(Lumdsen, 2006). 
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Figur 10. Terminallokalisering, en terminal med flera kunder 

Källa: Lumdsen, 2006 

 
Formel 2. Lokaliseringsformel för en terminal med flera kunder. 

 där: 
 = Volymen från terminal till kund i  
 = X-koordinat för kund i  
 = Y-koordinat för kund i 

En leverantör - En terminal – Flera kunder 

Denna metod kan användas för att lokalisera en centralpunkt t.ex. ett centrallager. 
Leverantören kan ses som en egen produktionsanläggning som levererar in till ett 
centrallager. Även här viktas varje kund efter den volym som kunden efterfrågar.  
 
Produktionsanläggningen betydelse får samma relativa vikt som kundernas 
betydelse, dock så kommer den absoluta vikten att vara betydlig högre eftersom 
produktionsanläggningens volym är lika stor som alla kundernas totala volym.  
 
Tyngdpunkten beräknas enligt formel 3 och resultatet blir även här en och endast en 
terminal, se figur 11 nedan. Efter att resultatet har beräknats så bör man följa upp 
resultatet med en känslighetsanalys för att hitta möjliga alternativa lösningar 
(Lumdsen, 2006). 
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Figur 11. Terminallokalisering, en terminal, en fabrik, flera kunder 

Källa: Lumdsen, 2006 

 
Formel 3. Lokaliseringsformel för en terminal, en fabrik, flera kunder. 

 
 = Volymen gods från leverantören 
 = Rörlig transportkostnad per ton km för leverantören 
 =X-koordinat för leverantören 
 = Y-koordinat för leverantören 
 = Transportkostnad till kund i 
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3. Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen ska ge en bild av hur Fiskebys verksamhet fungerar idag inom 
områdena marknad, produktion och logistik. 
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3.1 Nuvarande marknadssituation 

Fiskeby är nordens största tillverkare av returfiberbaserad kartong och de 
producerade år 2007 147 800 ton kartong. De största marknaderna är Storbritannien, 
Tyskland, Sverige, Frankrike, Ryssland och Danmark i fallande ordning, se figur 12.  
 

 
Figur 12. Total försäljning i ton per land 

 
Marknaden för kartongtillverkning är för närvarande relativt mättad. Många mindre 
bruk har slagits ut i den tuffa konkurrensen, speciellt i norden där marknaden är på 
nedgående. Marknaden har centraliserats kring Tyskland, dock har tillväxten i det 
området stagnerat och nu ser man istället den största tillväxten kring Polen.  
 
Fiskeby har svårigheter att konkurrera med leveranstider gentemot deras tyska 
konkurrenter. Fiskeby har dock konkurrensfördelar i form av en 
plastbeläggningsmaskin (extruder) som kan skapa en unik slutprodukt vilket många 
andra producenter inte kan. Fiskeby är också känt för att ha en av de bästa 
returfiberkvalitéerna på marknaden tack vare att Fiskeby är ensamma i norden om att 
tillverka kartong som är baserad på returfiber. På kontinenten är konkurrensen om 
returfiber betydligt högre, vilket gör att kartongtillverkarna tvingas att använda 
material som återvunnits flera gånger. Ju fler gånger man återvinner material desto 
styvare blir materialets fibrer vilket leder till sämre slutprodukter. 
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3.2 Produktion 

Fiskeby producerar direkt mot kundorder. När en kundorder kommer in så planeras 
den in i ett körprogram. Vanligast är att kunden beställer stora mängden vid få 
tillfällen och sedan avropar mindre mängder åt gången. Fiskeby har som ansvar att 
ha färdiga produkter i lager när kunderna gör sina avrop vilket leder till att Fiskebys 
lagernivåer för färdigproducerat gods är höga. En annan faktor som gör att Fiskeby 
har stora lager är att de ligger först i värdekedjan. Därmed blir den så kallade 
Bullwhip-effekten påtaglig, dvs. att prognoser och information från kunderna sällan 
överensstämmer med verkligheten.  
 
Fiskeby har en genomsnittlig produktionstid på 18 dagar. Om orderingången är låg 
kan godset produceras på 7 dagar medan det kan ta upp till 30 dagar vid hög 
orderingång. 
 
Produktionen delas enklast upp i två delar. Den första delen är processen som 
framställer kartongen från råmaterial, detta görs i kartongmaskin 1 (KM 1). Den andra 
delen kallas för efterbearbetningen (EB) och den består av förädling av kartongen i 
form av arkning eller upprullning på mindre rullar.  

3.2.1 Inflöde 

Fiskebys råvaror kommer från IL Recycling (IL), där Fiskeby är en av delägarna. 
Omkring 400 bilar per månad levererar olika typer av pappers och kartongkvalité. 
Fiskeby köper idag råvaror kvartalsvis med veckovisa avstämningar där man 
kontrollerar att varje kvalité finns hemma i rätt mängd.  

3.2.2 KM 1 

Kartongmaskinen är en av de mest moderna och miljövänliga i världen. Ett bevis på 
det är att dagens produktion består av 100 % returfibrer. 
 
KM 1 tar emot returpapper och returkartong. Råvarorna beställs hem i olika kvalitéer 
och lastas av på egna lagringsplatser. Dessa kvalitéer används som inflöde till varje 
typ av skikt som kartongen består av. Varje kvalité bearbetas och bryts ner till 
kartongmassa som flödar in i olika steg i processen. Mellanskiktet, som kartongen 
mestadels består av, utgör huvudflödet in i maskinen. Därefter ansluts övriga skikt på 
tre olika platser i maskinen. Efter att alla skikten är sammanfogade så pressas och 
torkas kartongen i flera steg. Sedan bestryker man ytskiktet med lera och vit färg för 
att få en jämn och fin tryckyta. Avslutningsvis så rullas den färdiga kartongen upp på 
tamborer, se hela processen i figur 13.  
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Figur 13. Beskrivning av kartongmaskinen 

3.2.3 Efterbearbetning 

Efterbearbetningen tar emot hela tamborer som antingen rullas ner i mindre format 
eller arkas till kundspecifika arkdimensioner. Arkmaskin 6 (AM 6) är den enda 
maskinen som klarar att arka hela tamborer. Övriga arkningsmaskiner klarar inte hela 
tamborer och därför måste tamborerna passera genom rullmaskin 3 (RM 3). RM 3 tar 
emot hela tamborer och beskär dessa till rullar med mindre storlek. Rullarna läggs 
sedan ut på lager i väntan på att bli arkade eller skickade till kund beroende på hur 
beställningen ser ut. Arkmaskinerna 1, 2 och 7 kan ta emot rullar som ska arkas. 
Efter arkningen, inplastning och vägning går produkterna ut till färdigvarulagret. 
Eftersom vissa kunder beställer rullar så går även en del av flödet efter RM 3 direkt ut 
på färdigvarulagret.  
 
Fiskeby har även en maskin som plastbelägger kartongen, extrudern (EX 19). Den är 
en viktig del i produktionen eftersom de flesta andra bruk inte har någon liknande 
maskin. RM 5 kan rulla ner mindre rullar till väldigt små format. Dessa format 
används ofta till tändsticksaskar eller snusdosor.  
 
Alla maskiner, utom extrudern, körs 24 timmar om dygnet förutom när 
underhållsarbete eller andra driftstopp inträffar.  
 
I Fiskebys färdigvarulager lagras färdiga pallar och rullar. Därifrån transporteras 
godset direkt till kund eller via något av Fiskebys tredjepartslager, se figur 14. 
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Figur 14. Fiskeby Boards materialflöde 

3.2.4 Elförsörjning 

Den dyraste driftkostnaden för Fiskeby är elkonsumtionen. I dagsläget används en 
förbränningspanna som genererar el genom att förbränna olja. En stor mängd el 
köps också in från ett elbolag. Stigande el- och oljepriser har lett till att Fiskeby nu 
har investerat i en förbränningspanna som förbränner plastrejekt från produktionen 
samt brännbara avfall från samhället. Denna investering beräknas vara klar för 
användning runt årsskiftet 2009/2010 och kostar Fiskeby ca 600 MSEK.  
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3.3 Logistikupplägg 

Fiskeby har ett färdigvarulager i anslutning till fabriken i Norrköping där 
färdigproducerad kartong kan lagras. De hyr även ett lager som sköts av Norrköpings 
Hamn och Stuveribolag (NHS) som är lokaliserat i Norrköpings hamn. Detta lager hyr 
Fiskeby på grund av att lagringskapaciteten är ytterst begränsad i fabrikslagret. Det 
har hänt att båda dessa lager har varit fulla och därför har man fått minska 
produktionstakten. Fiskeby har även ett lager i Goole, England för att snabbt kunna 
serva deras engelska kunder.  
 
Fiskeby har ett säljkontor i Norrköping och ett i London. De har även en lokal säljare i 
Frankrike och en i Danmark, se figur 15.  
 

 
Figur 15. Nuvarande placering av lager och försäljningskontor 

 
Transporter till England lastas i containrar vid brukets egna lager och transporteras 
ner till hamnen med lastbil. Där lastas de ombord på ett containerfartyg som fraktar 
godset till lagret i Goole, England. Dagens båttransporter sker med Transatlantic. 
Från lagret i Goole levereras godset till kunden med lastbil, normalt en dag efter 
kundavrop.  
 
Till övriga marknader sker transporter med lastbil genom Schenker, antingen från 
NHS eller från Fiskebys färdigvarulager, direkt till kunden. Leveranstiderna från 
Norrköping till kunden varierar beroende på vart kunderna är belägna men de ligger i 
snitt på ca 2-4 dagar. 
 
I Europa äger Fiskeby godset tills det levereras hos kund. När Fiskeby säljer utanför 
Europa via handelshus så äger Fiskeby godset fram till första hamnen. Vissa kunder 
hämtar själv godset i färdigvarulager och tar över ägandet vid lastningstillfället. 
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4. Totalkostnadsanalys 

Totalkostnadsanalysen består av olika beräkningar som gjorts för att utvärdera 
Fiskebys totala logistikkostnader. 
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4.1 Lagerhållningskostnader 

Nedan följer en beskrivning av vilka kostnader som ingår i kostnadsposten 
lagerhållningskostnader. Beräkningar och resultat finns i bilaga 1.  

4.1.1 Råvarulagret 

I råvarulagret finns kostnader för maskiner, verktyg, drivmedel, underhåll, el och 
personal. 
 
Det finns fem hjullastare, med tillhörande verktyg, som används i råvarulagret. 
Hjullastarna och verktygen hyrs in av en extern samarbetspartner. Två stycken 
hjullastare används för lossning av råvarumaterial från IL. Två stycken hjullastare 
används till inmatning av råvaror till KM1. Den femte hjullastaren används som reserv 
om någon av de andra hjullastarna skulle gå sönder. Diesel används som drivmedel 
till hjullastarna.  
 
Två personer jobbar dagtid med att lossa och kontrollera råvarorna från IL Recycling. 
Vid inmatningen till KM1 finns det två personer tillgängliga under hela dygnet. Det 
finns även en arbetsledare som tillbringar omkring 10 % av sin totala arbetstid på 
råvarulagret. 
 
Underhållet av råvarulagret, som är beläget utomhus, består till stor del av att 
reparera och städa asfaltsytan. Elkostnaden för råvarulagret består av ett antal 
strålkastare som används för att lysa upp lagret på kvällstid. 

4.1.2 Färdigvarulagret 

Lagerhållningskostnaderna i Fiskebys färdigvarulager består till största del av 
kostnader för fordon, verktyg till fordonen, drivmedelskostnader, personal, 
elkostnader och underhåll. 
 
För närvarande finns det 13 stycken truckar med tillhörande verktyg i råvarulagret. 
Dessa verktyg och truckar belånas av en extern partner. 
 
Personalen på färdigvarulagret är uppdelad på sju personer som jobbar dagtid med 
utlastning av material. Två personer på varje skift jobbar i lagret med att ta hand om 
färdiga produkter samt att förse EB med material. Utöver detta tillkommer en 
arbetsledare som lägger ner omkring 90 % av sin tid på råvarulagret. 
 
De underhållskostnader som är förknippade med färdigvarulagret består av 
kostnader för att se till att lagerbyggnaden är funktionsduglig. 
 
Elkostnaden består endast av kostnaden för belysning som både finns inne i lagret 
och utanför lagret.  

4.1.3 NHS  

Norrköpings hamn och stuveri (NHS) tillhandahåller Fiskeby med två färdigvarulager, 
Pampuskajen och Ömanskajen. Kostnaden för dessa lager är uppbyggt på tre olika 
avgifter. 
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Inleveransavgiften innefattar kostnader för hämtning av gods, inlagring i respektive 
lager och lagerhyran för en månad framåt. En annan avgift är lagringskostnaden som 
uppkommer då materialet från Fiskeby har lagrats över en månad. Den tredje 
avgiften består av utlastningskostnaden när materialet skickas till kund.  

4.1.4 Goole 

I Goole, England har Fiskeby ett färdigvarulager för sina kunder i Storbritannien.  
Kostnaden för detta lager baseras endast på en veckohyra. I hyran ingår kostnader 
för inlagring och utlastning. Hur mycket gods som lagras och hur länge godset lagras 
påverkar inte lagringskostnaderna. 

4.2  Lagerföringskostnader 

Nedan följer en beskrivning av vilka kostnader som ingår i kostnadsposten 
lagerföringskostnader. Beräkningar och resultat finns i bilaga 2.  

4.2.1 Råvarulager 

Råvarulagret består av 11 olika typer råvaror. Fiskeby behöver inte ha alla 
råvarutyper i lager hela tiden eftersom många är likvärdiga i kvalité, dock så behöver 
varje kartongskikt kunna försörjas av råmaterial dygnet runt.  
 
Fiskeby förhandlar varje kvartal med IL om inköpskvantitet och pris för var och en av 
de olika råvarutyperna. Råmaterialet har stigit i pris i och med att IL förbättrat sin 
sortering av avfallsmaterial. Det händer att stora marknader som t.ex. Asien köper 
råvaror från Europa. Konkurrensen har därför ökat vilket också har drivit upp 
kostnaderna. Därmed har kapitalbindningen i Fiskeby Boards råvarulager ökat på 
senare tid.  

4.2.2 Färdigvarulagret 

Fiskeby har ett magasin i anslutning till sin produktion där färdigproducerat material 
lagras i väntan på kundavrop.  
 
För att beräkna kapitalbindningen i färdigvarulagret användes ett genomsnittsvärde 
för vad ett ton kartong kostar och multiplicerat det med den genomsnittliga 
lagervolymen. I den totala kapitalbindningen för färdigvarulagret finns det även rullar 
som väntar på att arkas, dessa rullar ingår i den totala kapitalbindningskostnaden för 
färdigvarulagret. 

4.2.3 NHS 

Anledningen till att man hyr lager av NHS är att Fiskebys egna färdigvarulager har 
kapacitetsbrister. NHS-lagret är uppdelat på två lagerbyggnader som till sin 
sammanlagda storlek är större än Fiskebys färdigvarulager. Storleken på 
lagringsutrymmet är flexibelt och svänger ofta beroende på lagernivån i Fiskebys 
färdigvarulager.  

4.2.4 Goole 

Eftersom lagret i Goole endast servar kunder i Storbritannien så är kapitalbindningen 
något lägre i detta lager än i de övriga lagren. 
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4.3 Produktionskostnader 

Nedan följer en beskrivning av vilka kostnader som ingår i kostnadsposten 
produktionskostnader. Beräkningar och resultat finns i bilaga 3. 

4.3.1 KM 1 

KM 1 består till stor del av personalkostnader för de 12 tjänstemännen och 51 
kollektivanställda som jobbar där. I beräkningarna för personalkostnader har en 
genomsnittlig lön för både tjänstemännen och de kollektivanställda använts. På den 
genomsnittligga lönen adderades en framräknad procentandel som ska täcka 
kostnader för skattepliktig tillägg, retroaktiv lön och lönebikostnader. 
 
Övriga medräknade kostnader är maskinkostnader; underhåll av maskiner, 
maskinbeklädnad, åtgångsmaterial, förbrukningsmaterial, leasing av maskiner samt 
avskrivningar på maskiner.  

4.3.2 Efterbearbetningen 

Personalstyrkan på efterbearbetningen består av 10 tjänstemän och 84 
kollektivanställda. Kostnaden för personalen har beräknats på samma sätt som för 
KM 1.  
 
Det finns betydligt fler maskiner i efterbearbetningen än på KM 1. Dock beskrivs inte 
kostnaden för varje maskin utan istället beskrivit kostnaden för alla maskiner på 
efterbearbetningen. Kostnadsposterna för efterbearbetningen är de samma som för 
KM1. 

4.3.3 EX 19 

Arbetsstyrkan på EX 19 består av sex stycken kollektivanställda och har beräknats 
på samma sätt som för KM1 och EB. EX 19 är den enda maskinen som inte körs 
dygnet runt. Detta på grund av att arbetsbelastningen på denna avdelning inte är 
tillräckligt stor för att motivera 5-skiftsarbete. EX 19 har samma kostnadsposter som 
för maskinerna på KM1 och maskinerna i efterbearbetningen. 
 

4.4 Transportkostnader 

Nedan följer en beskrivning av vilka kostnader som ingår i kostnadsposten 
transporkostnader. Beräkningar och resultat finns i bilaga 4. 
 
Transportkostnaden har beräknats som en genomsnittlig kostnad per ton till varje 
kund. Denna beräkning har baserats på 2008 års transportkostnader. I dessa 
kostnader ingår fordonskostnader, förarkostnader, vägskatter, skrymsleavgifter, 
drivmedelskostnader samt valutatillägg. Kostnaden per ton har sedan multiplicerats 
med det antal ton som varje kund beräknas efterfråga år 2009. Resultatet har 
därmed blivit en total prognostiserad transporkostnad för 2009. 
 
Anledningen till att siffrorna för 2009 års budgeterade försäljning har använts som 
grund i beräkningarna är att marknaden kommer att förändras kraftigt i jämförelse 
med 2008. 
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4.5 Administrationskostnader 

Nedan följer en beskrivning av vilka kostnader som ingår i kostnadsposten 
administrativa kostnader. Beräkningar och resultat finns i bilaga 5.  
 
Administrativa kostnader tar hänsyn till kostnader för personal som huvudsakligen 
arbetar med logistik dvs. logistik- och kundserviceavdelning och deras gemensamma 
chef. 
 
Logistikavdelningen består av fyra heltidsanställda som i första hand jobbar med att 
boka transporter och fakturera kunder. Kundservice består av fyra anställda som 
sköter kontakten med kund efter det att en order har mottagits. 
 
Istället för att dela upp kostnaderna mellan administrativt transportarbete och övrigt 
administrativt arbete har alla dessa kostnader samlats under administrativ arbete. 
Det viktigaste skälet var att logistikavdelningen inte kunde avgöra hur mycket tid de 
la ner på administrativ transportarbete och övrigt administrativt arbete. 
 

4.6 Sammanfattning av resultat 

Totalkostnadsanalysen har genomförts på begäran av Fiskeby för att underlätta för 
fortsatt arbete. En sammanfattning av alla ingående kostnader i 
totalkostnadsanalysen finns i bilaga 6.  
 
De delar av totalkostnadsanalysen som används i fortsatt arbete är främst 
transportkostnader och lagerhållningskostnader. 
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5. Analys - Nytt logistikupplägg 

I denna del tas ett nytt logistikupplägg fram. En tyngdpunktsanalys genomförs för att 
hitta en optimal lagringspunkt för Fiskeby. Vidare så genomförs en ekonomisk 
analys, leveranstidsanalys och miljöanalys för att jämföras med dagens 
logistikupplägg. 
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5.1 Tyngdpunktsanalys 

För att hitta en optimal lagringspunkt för Fiskeby med hänsyn till nuvarande kunder 
och dess efterfrågan gjordes en tyngdpunktsanalys med flera olika viktningar. 
Metoden ”en terminal, flera kunder” användes i analysen.  

5.1.1 Kundurval 

För att tyngdpunktsanalysen ska ge så bra resultat som möjligt så är det viktigt att 
endast kunder som potentiellt sätt kan få det bättre av ett centrallager ingår i 
analysen. Därför valdes ett antal kunder bort innan tyngdpunkten beräknades. 
Kunder i Storbritanniens har i dagens läge ett pålitligt och säkert lager i Goole. Dessa 
kunder har inget behov av ett nytt försörjningssystem och därför uteslöts dem i 
analysen. Fiskebys kunder i de baltiska staterna samt Ryssland hämtar godset i 
Fiskebys färdigvarulager och vill enligt uppgifter fortsätta att hämta gods där även om 
Fiskeby har ett centrallager på kontinenten. Detta på grund av de låga 
transportkostnader som finns i dessa länder. De Nordiska kunderna kommer inte 
heller vara med i analysen. Denna kundgrupp servas bra utifrån Fiskebys 
färdigvarulager och NHS. 
 
De kunder som togs med i analysen är belägna i Holland, Frankrike, Spanien, 
Tyskland, Polen och Österrike. Denna kundgrupp har behov av ett bättre 
försörjningssystem än vad som erbjuds i dag. 
 
För att få en övergripande bild av var Fiskeby kunder är placerade markerades alla 
kunder ut på en karta. Kunder med stor efterfrågan representeras av en större 
markering, se figur 16 nedan. 
 
I samband med utplaceringen av kunderna togs även koordinater till varje kund fram. 
Dessa koordinater används tillsammans med vikterna som indata till 
tyngdpunktsanalyserna, se kapitel 5.1.2 för en utförligare beskrivning.  
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Figur 16. Utplacering av Fiskebys kunder med hänsyn på efterfrågan 
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5.1.2 Viktningsmetoder 

Sju olika tyngdpunktsanalyser genomfördes för att hitta flera möjliga strategiska 
lagringspunkter. Analyserna använde sig av olika vikter och tog därmed hänsyn till 
olika faktorer. Anledningen till att flera analyser genomfördes var att se hur den 
geografiska spridningen påverkades med olika vikter. 
 
Analys 1 tog endast hänsyn till vart kunderna är placerade geografiskt sätt. Eftersom 
Fiskeby vill växa på den Östeuropeiska marknaden är det viktigt att kunna ge säkra 
och snabba leveranser till deras kunder i öster. Därför gavs kunder som är placerade 
i dessa områden en större vikt, medan kunder i väster fick en lägre vikt. Analysen 
gav ett resultat i form av en linje som löpte från norr till söder över kartan, eftersom 
resultatet endast gav en x-koordinat. 
 
Analys 2 viktades efter vilken nettovinst Fiskeby hade gjort på varje kund fram till 
oktober, 2008. Kunder som Fiskeby gjorde en stor nettovinst på fick en högre vikt 
medan kunder som Fiskeby gjorde ett mindre nettovinst på (eller i vissa fall förlust) 
fick en mindre vikt.  
 
Analys 3 viktades subjektivt efter hur viktig kunden är för Fiskeby. Detta gjordes med 
hjälp av Fiskebys marknads- och logistikchef som betygssatte alla kunder mellan 1 
och 10. En kund som samarbetade på ett bra sätt och var allmänt viktig för 
verksamheten i det långa perspektivet fick ett högt betyg. Denna analys tog därför 
hänsyn till de mjuka faktorer som övriga analyser inte återspeglade. 
 
Analys 4 tog hänsyn till varje kunds prognostiserade efterfrågan för år 2009. Kunder 
med stor efterfrågan fick därmed en större vikt än kunder med liten efterfrågan.  
 
Analys 5, 6 och 7 sammanvägde vikterna geografisk placering, nettovinst, 
kundrelation och efterfrågan. För att skilja på vilka vikter som var viktigast 
rangordnades dem från 1 till 4, där 1 betydde minst viktig och där 4 betydde viktigast. 
Se tabell 1 nedan för att se vilka vikter som ingick i vilka analyser (markerat med x). 
 
Tabell 1. Beskrivning av vilka vikter som ingår i vilka analyser 

 Geografisk placering Nettovinst Kundrelation Efterfrågan  

Analys 1 x    

Analys 2  x   

Analys 3   x  

Analys 4    x 

Analys 5 x (3) x (1) x (2) x (4) 

Analys 6 x (4) x (2) x (1) x (3) 

Analys 7 x (3) x (1) x (4) x (2) 
 

5.1.3 Resultat av tyngdpunktsanalys 

Resultatet i analys 1 är markerat med en linje. Någon stans längs med denna linje 
bör man placera centrallagret om man endast tar hänsyn till vikten geografisk 
placering. Resultatet från övriga analyser är markerat med en röd trekant och visar 
att centrallagret bör vara placerat norr om Frankfurt, oberoende om hur man viktar 
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analysen. Detta beror på att många av de stora kunderna är placerade runt denna 
region, se resultatet i figur 17.  

 

Figur 17. Resultatet av tyngdpunktsanalysen 
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En placering av centrallagret norr om Frankfurt kan ses som en näst intill optimal 
lösning ur matematisk synpunkt. Dock kan den optimala punkten vara väldigt 
olämpligt i verkligheten. För att få reda på en möjlig lagerpunkt gjordes en 
utvärdering på mesonivå kring området. 
 
För att underlätta mesoanalysen så undersöktes transportlösningar från företag som 
Fiskeby tidigare har samarbetat med. Kravet var att dessa transportörer skulle vara 
insatta i Fiskebys verksamhet och därmed ha förståelse för hur man hanterar 
kartongprodukter på ett smidigt sätt. Av dessa transportörer undersöktes vilka 
specifika transportslag som respektive transportör kunde erbjuda, vilka 
lagringspunkter de kunder erbjuda och vilken typ av lastbärare som de hade tillgång 
till, se tabell 2 för en sammanställning av alternativen. 
 
Tabell 2. De två alternativ som undersöktes närmare 

Transportör Transportslag Lagringspunkt Avstånd från Tyngdpunkt 

Schenker Bil Düren 90 km 

Europatransport Tåg  Herne 140 km 

 
Undersökningen gav två konkreta lösningar på var Fiskeby skulle kunna lagra sina 
produkter, dels i Düren och dels i Herne. Båda alternativen ligger något väster om 
tyngdpunkten, dock inom rimliga gränser från tyngdpunkten. 
 
Schenker hade en transportlösning som innebar att godset fraktades med bil från 
Fiskeby direkt till centrallagret och från centrallagret till kund.  
 
Även möjligheten att transportera godset med tåg till centrallagret undersöktes men 
eftersom Schenker inte hade möjlighet att lasta godset i Norrköping så krävdes en 
dragning med bil från Norrköping till Trelleborg. I Trelleborg skulle godset lastas om 
till tåg och färdas till Düren. Eftersom lagret i Düren inte är spåranslutet måste ännu 
en omlastning ske innan kan tas emot vid lagret. Alla omlastningar var för 
kostsamma och tidskrävande vilket gjorde att alternativet förkastades. 
 
Europatransport hade en lösning där godset fraktades direkt från Fiskeby till det 
spåranslutna lagret i Herne utan några stopp på vägen. Detta alternativ krävde inga 
omlastningar och dessutom tog transporten till centrallagret endast 24 timmar. Detta 
alternativ ansågs vara attraktivt och därför undersöktes det vidare. 
 
Europatransport var det enda transportföretag som kunde erbjuda en båtlösning. Där 
skulle man frakta kartongen i container från Norrköping till Bremerhaven och från 
Bremerhaven till Herne med bil. Dock var båtfrakten samt omlastningen i 
Bremerhaven för kostsamma i jämförelse med andra alternativ och därför 
undersöktes inte detta alternativ vidare. 
  
En ekonomisk utvärdering gjordes för de två kvarstående alternativen. För varje 
alternativ undersöktes även hur leveranstiderna förändrades samt hur mycket miljön 
påverkades.  
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5.2 Ekonomisk utvärdering 

De uppgifter som har samlats in från Schenker och Europatransport sammanställdes 
för att kunna visa de förändringarna som sker på det ekonomiska planet. Jämförelsen 
har tagit hänsyn till kostnader för lagring och transport. De poster som ingår i 
lagerkostnaderna är inlagringskostnaden, utlastningskostnaden och hyra per ton eller 
per pall kartong. Transportkostnaderna består av transporten mellan 
produktionsanläggningen till lager samt från lager till varje kund. 
 
Europatransport kunde inte ge komplett offert utan transportkostnader från 
centrallager till kund saknades. Dock gjordes uppskattningen att dessa kostnader 
rimligtvis bör vara ungefär lika stora som de kostnader Schenker presenterade. Med 
detta antagande kunde kostnaderna sammanställas i tabell 3. Tabellen visar den 
procentuella förändringen i förhållande till det nuvarande logistikupplägget. För en 
mer detaljerad uträkning, se bilaga 7. 
 
Tabell 3. Jämförelse mellan transport- och lagringsalternativ  

  Lagringskostnad Transportkostnad Total kostnad 

Fiskeby 100 % 100 % 100 % 

Schenker 153 % 137 % 139 % 

Europatransport 188 % 135 % 142 % 

 
Resultatet visar att om man inför ett centrallager i Tyskland så kommer samtliga 
kostnader att öka. Lagringskostnader kommer att bli dyrare förhållandet till det 
tidigare upplägget. Dock kommer inte denna kostnad att ha samma ekonomiska 
betydelse som transportkostnaden eftersom transportkostnaden är betydligt större än 
lagringskostnaden.  

5.3 Leveranstidsstudie 

Den väsentliga orsaken till att hyra ett centrallager på kontinenten är att snabbare 
kunna serva Fiskebys kunder. Studien har utgått ifrån att lagret placeras i Herne. 
Eftersom Düren endast ligger ca 80 km ifrån Herne så påverkas inte resultatet 
nämnvärt. 
 
Med hjälp av logistikavdelningen uppskattades dagens genomsnittliga leveranstider 
till de kunder som valdes ut i kapitel 5.1.1. För att beräkna leveranstiderna för den 
nya lösningen så gjordes uppskattningen att en lastbil i genomsnitt färdas 51 mil per 
dygn, vilket troligtvis är något lägre än vad man klarar i verkligheten. Anledningen till 
detta är att 51 mil var en tydig brytpunkt för många kunder, dvs. om avståndet var 
mellan än 51 till 70 mil så påverkades inte resultatet.  
 
Resultatet visade att Fiskebys leveranstider för de utvalda kunderna minskade med 
43 % i den nya lösningen. I bilaga 8 visas hur mycket leveranstiden förändrades till 
de utvalda kunderna.  
 
Lägre leveranstider innebär att det blir lättare att hålla de leveranstider man lovat 
kunden. Eftersom transportsträckorna blir kortare så är risken lägre att något 
oförutsett händer. Detta bidrar till högre leveransservice för Fiskeby gentemot deras 
kunder. Tidigare enkäter som Fiskebys kunder har svarat på visar att 



37 
 

leveransservicen alltid varit ett problem för Fiskeby. Med kortare ledtider skulle detta 
kunna förbättras väsentligt. 

5.4 Miljöpåverkan 

En fråga som blir allt viktigare är hur miljövänliga transporter ett företag kan erbjuda. 
Ett miljövänligt tänkande kan vara en avgörande aspekt när en kund värderar ett 
företag. Fiskeby använder sig idag enbart av lastbilar till sina kunder på kontinenten. 
Eftersom lastbilar har högre miljöpåverkan än tåg och båt så skulle en tåglösning 
förbättra Fiskebys utsläppshalter. I figur 18 nedan jämförs dagens utsläppshalter med 
de alternativa transportlösningars utsläppshalter. Dagens utsläppshalt motsvarar 100 
% i diagrammet, utsläppshalterna har beräknats med ett miljökalkylprogram från 
Green Cargos hemsida. 
 

 
Figur 18. Utsläppshalter för kvarstående alternativ 

 
Den bästa lösningen ur miljösynpunkt är att använda sig av eltåg ner till centrallagret 
och därifrån köra ut godset till kund med lastbil. Problemet är att infrastrukturen för 
eltåg inte är lika väl utbrett som för dieseltåg, därför måste man använda sig av en 
annan rutt som innebär en extra transportsträcka på 16 mil i jämförelse med 
dieseltåg.  
 
Ett dieseltåg har högre utsläppshalter av kväveoxid, kolväten och damm och partiklar 
än vad en lastbil har men eftersom dessa utsläpp är relativt små i jämförelse med 
koldioxid så blir det totala resultatet ett mer miljövänligt transportsystem.   
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5.5 Övriga scenarier 

Den här delen tar upp alternativa lagringspunkter till den punkt som beräknats i 
tyngdpunktsanalysen. Dessa scenarier utvärderas på olika sätt i kapitlet.  

5.5.1 Hamnlager i Polen 

Ett centrallager beläget i Polen ses som bra strategisk utgångspunkt. Lagret skulle 
med stor sannolikhet kunna serva tillväxtområdet kring Polen och ha en stor inverkan 
på prospekt kunder. Detta då Fiskeby kan erbjuda en närhet till marknaden samt 
korta leveranstider till eventuella kunder. 
 
Andra fördelar med ett hamnlager är möjligheten att använda den lokala hamnen 
som finns beläget i de centrala delarna i Norrköping. Genom att välja sjötransporter 
finns det goda möjligheter att spara in transportkostnader och minska utsläppen av 
miljöfarliga ämnen. 
 
Problemet som detta alternativ stötte på var att det inte fanns någon båtlinje mellan 
Norrköping och Polen som klarade av att frakta containrar. Alternativet undersöktes 
inte vidare eftersom fördelen med båttransporter försvann. 

5.5.2 Hamnlager i Tyskland 

Ett alternativ till dagens lastbilstransporter till Tyska kunder är att använda sig av 
sjötransporter. Till denna transportlösning behövs det dock ett centrallager som ska 
serva de tyska kunderna. Fördelarna skulle då vara precis som i alternativet innan, 
besparingar både inom transportkostnader och även miljön. 
 
Det enda bolag som hade en linje mellan Norrköping och Bremerhaven, Tyskland var 
Europatransport. Dock visade sig denna lösning vara alldeles för dyr, delvis på grund 
av de höga omlastningskostnaderna i hamnen samt att Bremerhaven inte ligger bra 
till strategiskt.  

5.5.3. Två centrallager 

En möjlighet var placera ett lager omkring gränsen mellan Polen och Tyskland. Detta 
lager skulle i sådant fall serva östra delen av Tyskland, Polen samt övriga länder i öst 
och därmed underlätta för Fiskeby att etablera sig på denna marknad. 
 
Det andra centrallagret skulle kunna serva kunder i Storbritannien, Belgien, Holland, 
Tyskland, Frankrike och Spanien. Detta centrallager skulle lämpligen placeras 
omkring Antwerpen, Belgien. Detta på grund av att det idag finns en linje mellan 
Norrköping och Antwerpen.  
 
Detta förslag kommer att bli betydligt intressantare om Fiskeby börjar få en stadig 
kundkrets i och omkring Polen. Idag skulle detta centrallager ha en allt för liten 
marknad att serva och därför bli mer eller mindre överflödigt. Centrallagret i Belgien 
skulle däremot serva en väldigt stor marknad eftersom Storbritanniens kunder skulle 
vara en del av denna lösning. Därmed skulle nuvarande lagret i Goole, England inte 
behövas med. Detta skulle innebära att godset måste flöda över eller under Engelska 
kanalen. Leveranstiderna skulle försämras markant för den Engelska marknaden. 
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5.6 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av de analyser som genomfördes pekade på att centrallagret bör placeras 
i närheten av Frankfurt, Tyskland. Omkring detta område analyserades två möjliga 
lager vidare. Det ena lagret togs fram i samarbete med Europatransport och det var 
placerat i Herne, ca 14 mil väster om Frankfurt. Det andra lagret togs fram i 
samarbete med Schenker och låg i Düren, 9 mil väster om Frankfurt. Den 
ekonomiska analysen visade att kostnaderna kommer att stiga med ca 40 % om 
något av alternativ genomförs. Fiskeby kommer dock att kunna dra nytta av ca 44 % 
lägre leveranstider samtidigt som leveransprecisionen ökar. Ur miljösynpunkt 
kommer denna förändring att innebära en minskning av utsläpp så länge som inte 
använder sig av enbart lastbil. 
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6. Metodkritik 

Detta kapitel kommer att kritiskt granska informationsinsamlingen och analysen och 
belysa de eventuella brister, begränsningar och svagheter som finns i rapporten. 
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6.1 Metodkritik av informationsinsamlingen 

Den information som har använts i detta totalkostnadsanalysen har anskaffats genom 
förfrågningar till olika avdelningar på Fiskeby. Avdelningen har sedan vidarebefordrat 
informationen i olika dokument som har bearbetas i examensarbetet. Detta har lett till 
att informationen som har mottagit inte har kontrolleras mot något affärssystem till 
exempel eller tagit fram informationen på egen hand. Dock bör informationen vara 
pålitlig eftersom den konstant används och uppdateras av Fiskeby. 

6.2 Metodkritik av analysen 

6.2.1 Tyngdpunktsanalysen 

I tyngdpunksanalysen har metoden ”en terminal, flera kunder" använts. Denna metod 
tar inte någon hänsyn till avståndet mellan Fiskebys färdigvarulager och centrallagret. 
Fördelen med att inte ta hänsyn till var produktionsanläggningen ligger är att 
leveranstiderna från lager till kund minimerar. Dessa transporter är de mest kritiska 
transporterna och därför de vara tidsmässigt så korta som möjligt. 
Det finns dock en metod som kallas ”en producent, ett lager och flera kunder” som tar 
hänsyn till produktionsanläggningen. Denna metod har som mål att lokalisera lagret 
på ett sådant sätt så att transportkostnader blir minimala. Eftersom det viktigaste 
kriteriet var leveranstiden så valdes metoden ”ett lager, flera kunder”. Om den andra 
metoden hade valts så hade centrallagerpunkten med all sannolikhet flyttats norr ut 
vilket hade lett till kortare avstånd från produktion till centrallager och längre avstånd 
från centrallager till kund. Därmed hade även den kritiska leveranstiden blivit längre. 
Även detta resonemang stärker valet av metod.  
 
Vikterna i tyngdpunktsanalysen tilldelades poäng mellan 1-10 beroende på hur varje 
kund passade in i kriterierna. Poäng kunde ha tilldelats mellan t.ex. 1-100 men det 
hade blivit svårare att tilldela poängen så specifikt samtidigt som uppskattningarna 
hade blivit mer felvisande. 
 
Resultatet kändes väldigt tydligt. Flera analyser genomfördes men i stort sett pekade 
alla resultat på samma område. Även då flera kunder adderade i analysen flyttades 
tyngdpunkten endast några fåtal mil. 

6.2.2 Leveranstidsanalys 

Den delen av examensarbetet som berör leveranstiden från Fiskeby till kund och från 
lager till kund är endast uppskattad. Denna uppskattning gjordes tillsammans med 
logistikavdelningen på Fiskeby. De anställda på logistikavdelningen vet ungefär hur 
lång tid det tar för att nå varje kund i dagsläget och denna uppskattning blev 
utgångspunkten för analysen. Beräkningar gjordes endast med hela dagar. Detta på 
grund av att osäkerheten att försöka uppskatta alla leveranstider i hela timmar blev 
för stor. 
 
Att uppskatta leveranstiderna från det framräknade centrallagret till kund är ännu 
svårare. I dagsläget finns det ingen erfarenhet av leveranstider för dessa rutter. Det 
går inte att vet exakt hur trafikförhållandet eller vilka hastighetsbestämmelser som 
finns på de nya tänka rutterna, utan en uppskattning är det bästa som går att göra.  
Utgångspunkten, efter samtal med Europatransport, var att en lastbil kan färdas i 
minst 51 mil under ett dygn. Troligtvis kan en lastbil färdas längre under ett dygn men 
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genom att ha räknat med 55 mil så bör leveranstiden inte blir högre än det som 
beskrivs i resultatet. 

6.2.3 Ekonomisk analys 

I den ekonomiska analysen saknas en del uppgifter från Europatransport. Det som 
saknas är prisuppgifter för transportkostnaden mellan lager och kund. Dessa 
uppgifter kunde inte tas fram i tid men har uppskattats till vara näst intill de samma 
som Schenkers motsvarande kostnader. Vid vidare arbete bör sådan information 
samlas in för att få en så bra återspegling som möjligt av de ekonomiska siffrorna.  
 
Vissa kunder beställer hem små mängder material åt gången. Därmed blir det en låg 
fyllnadsgrad på transporterna. När transportkostnaden per kund beräknades så 
delades kundens årliga efterfrågan i ton med antal ton som en full lastbil kan bära. 
Därefter dividerades detta tal med den genomsnittliga fyllnadsgraden hos varje kund. 
Resultatet blev en uppskattning för hur många transporter varje kund kräver per år.  
 
För att beräkna total transporkostnad multiplicerades antal transporter med 
kostnaden för en full transport eftersom prisuppgifter endast fanns för fulla 
transporter. Dock skiljer kostnaden för en halv lastbil inte så mycket från en hel 
lastbil. Det betyder att den verkliga kostnaden troligtvis blir något lägre än den 
kostnad som beräknats fram. 
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7. Diskussion och rekommendationer 

I denna del diskuteras resultatet av de analyser som genomförts och 
rekommendationer för fortsatt arbete presenteras. 

 
 

 
  



44 
 

7.1 Diskussion kring den ekonomiska analysen 

Att införa ett centrallager medför ökade kostnader för transporter och lagring. I 
dagsläget har Fiskeby ett färdigvarulager i Norrköpings hamn. Storleken av detta 
lager motsvarar storleken för det tänkta centrallagret i Tyskland och därmed skulle 
Fiskeby inte behöva lagret i hamnen då ett centrallager införs. Dock så är 
lagringskostnaderna som presenterades av Schenker och Europatransport högre i 
Tyskland än i Norrköping vilket bidrar med ökade lagringskostnader. 
 
Den ekonomiska kalkylen måste dock i allmänhet tas med försiktighet. Priserna 
kräver förhandling och troligtvis finns det stora möjligheter att förhandla ner 
kostnaden för både transporter och lagring. Många transportörer har drabbats av den 
finansiella oron och har fått sett en mindre efterfrågan på transporter, därmed blir det 
viktigt för dem att behålla sina nuvarande kunder vilket borde leda till att lägre priser 
accepteras lättare. Om offerter begärs in från flera företag så kommer även 
konkurrensen att bidra till lägre kostnader. 

7.2 Diskussion kring leveranstider 

Den mest kritiska delen i Fiskebys leveranstid är osäkerheten kring sundet mellan 
Sverige och Tyskland. Hur långt chauffören får köra när han/hon lämnar Fiskeby 
beror på hur långt chauffören har kört innan han/hon kommer till Fiskeby. Eftersom 
chaufförerna måste följa de lagar som gäller för maximal körtid så händer det att de 
måste stanna innan de kommer till färjelägret i Sverige. Detta medför att de ibland 
missar den sista färjan som går för dagen. I dessa situationer missas även 
leveranstiden vilket leder till missnöjda kunder. Väl inne i Tyskland så kan de flesta 
kunderna servas relativt snabbt. Med ett centrallager i Tyskland så försvinner stora 
delar av osäkerheten och en högre leveransservice kan därmed hållas. 

7.3 Fortsatt arbete för Fiskeby 

Den ekonomiska analysen grundar sig till största del på den offert som har begärts in 
från Schenker. I Schenkers lösningsförslag så skulle Fiskeby använda sig av ett lager 
i Düren, väster om Frankfurt. Denna lösning avviker med 9 mil ifrån den optimala 
punken som beräknades fram i tyngdpunktsanalysen. Därmed är detta förslag inget 
som bör ses som perfekt utan Fiskeby bör vända sig till andra företag som erbjuder 
liknande lösningar med andra lagerpunkter för att på så sätt jämföra priser och 
geografiska lägen. 
 
Något som styr exportpriser mellan två länder är deras import- och exportförhållande. 
Tyskland är ett av de länder i Europa som exporterar mest gods utanför sina gränser. 
Därmed är efterfrågan på lastbilar stor. När Svenska företag exporterar varor till 
Tyskland subventioneras fraktpriserna av tyska producenter och därför blir 
transporterna till Tyskland betydligt billigare än omvänd stäcka. 
 
Detta gäller inte bara för Svenska företag utan även för företag i andra länder som 
väljer att exportera till Tyskland. Hur mycket frakterna subventioneras med beror på 
export- och importförhållandet mellan de två aktuella länderna. Fiskeby bör därför 
utreda transport- och lagringskostnader för ett lager precis utanför Tyskland, 
lämpligtvis i Frankrike. Från Düren är det ca 3 mil till Frankrike och skulle ett lämpligt 
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lager hittas i närheten av gränsen så finns möjligheten att transportkostnaden skulle 
bli lägre.  
 
Fiskebys efterfrågan för transporter till kontinenten anses vara relativt liten i 
jämförelse med andra stora svenska exportföretag. Därmed är det svårare för 
Fiskeby att förhandla ner transportpriserna gentemot större företag. I dagsläget finns 
det två företag som transporterar liknande produkter som Fiskeby i 
Norrköpingsregionen. Dessa företag är Holmen (Braviken) och Billerud (Skärblacka). 
Om Fiskeby skulle slå ihop sitt transportbehov med någon av dessa företag och 
tillsammans förhandla fram ett fraktavtal skulle möjligheten till förhandlingsutrymme 
öka och fraktpriserna skulle troligtvis minska betydligt. Eftersom dessa företag inte 
konkurrerar så borde möjligheten till samarbete utvärderas av Fiskeby. 
  
Idag har Fiskeby Schenker som transportör. Med en extern transportör så blir det 
svårare att mäta leveransserviceelementen. Schenker har idag svårt att ta fram 
dessa siffror för Fiskeby vilket leder till att Fiskeby inte har någon större koll på hur 
många leveranser som kommer fram på avtalad tid. Detta leder till att det blir svårt för 
Fiskeby att utvärdera Schenker som transportör. Om ett centrallager införs i Tyskland 
så kommer möjligheten att ställa krav på att få leveransservicerapporter, från den 
transportör som Fiskeby väljer, att öka. Då bör Fiskeby kunna följa 
leveransserviceutvecklingen och därmed kunna sätta upp tydliga mål för att göra 
kunderna mer nöjda.  
 
Kostnaden för transporter beror till stor del av fyllnadsgraden. Med en hög 
fyllnadsgrad så blir fraktkostnaden per artikel låg. Vid en låg fyllnadsgrad så blir 
fraktkostnaden per artikel hög. När Fiskeby uppskattar fraktkostnaden för varje kund 
utgår de ifrån tidigare beställningsmönster, det vill säga att om kunden har avropat ca 
25 ton per beställningstillfälle (full lastbil) så grundar sig fraktkostnaden på att kunden 
fortsätter att beställa fulla laster. Om kunden avviker ifrån detta mönster och avropar 
mindre kvantiteter än tidigare så resulterar det i lägre fyllnadsgrad, fler transporter 
och betydligt högre transportkostnader. Eftersom Fiskeby anger ett totalpris, som 
inkluderar fraktpriset, till sina kunder så får Fiskeby själva stå för dessa extra 
fraktkostnader. Fördelarna med detta system är enkelheten för kunderna att se vad 
totalkostnaden blir, nackdelarna är att Fiskeby drabbas då efterfrågemönstret ändras. 
Om Fiskeby kunde hitta ett sätt att debitera kunden för de extra kostnader som 
uppstår så skulle transportkostnaden minska. Fiskeby skulle även kunna ”belöna” 
kunder som avropar större mängder för att få kunderna att inse fördelen med detta.  
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