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Logistikkostnader som konkurrensvapen – En studie av logistikkostnaderna hos Holmen Paper AB,
Wargöns bruk

Niklas Alexandersson

Detta arbete har haft som mål att ta fram de kostnader som är knutna till logistik vid Holmen Paper AB,
Wargöns bruk. Arbetet har även resulterat i ett antal förslag på åtgärder för att minska
logistikkostnaderna och på så sätt skapa bättre konkurrensmöjligheter för Wargöns bruk. Arbetet har
utförts genom litteraturstudier samt intervjuer med berörda personer inom Holmen Papers organisation.

Kostnadsposterna som behandlas i detta arbete är lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader,
transportkostnader, administrativa kostnader samt övriga kostnader. I samtliga fall har en ingående
analys gjorts för att ta fram vilka kostnader som skall ingå i de olika posterna. Kostnaderna har sedan
satts i relation till det försäljningpris som Holmen Paper AB, Wargöns bruk hade år 2003 på sina
produkter i form av rullar och ark.

Holmen Paper AB, Wargöns bruks totala logistikkostnad för år 2003 var 108,7 miljoner kronor,
motsvarande 15,7 % av omsättningen. I förhållande till försäljningspriset per ton står logistikkostnaden
för 16,6 % av priset för papper såld på rulle, motsvarande siffra för ark är 14,5 %. Den största delen av
den totala logistikkostnaden står transportkostnaden för, år 2003 kostade transporterna totalt 74,9
miljoner kronor eller 69 % av den totala logistikkostnaden. 

För att den totala logistikkostnaden skall minska krävs en omfattande genomgång av de kostnader som
visats i denna rapport. Transportkostnaden är den kostnad som vid en minskning skulle generera den
största kostnadsbesparingen för Holmen Paper AB, Wargöns bruk. En analys av förhållandet mellan en
höjd kvalitet på emballeringsmaterial och den kostnadsminskning detta kan generera för de transporter
som utförs är den åtgärd som författaren främst rekommederar.  

Logistikkostnader, kostnadsposter



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Niklas Alexandersson



Examensarbete 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Logistikkostnader som 

konkurrensvapen 
-En studie av logistikkostnaderna hos Holmen Paper AB, 

Wargöns bruk 
 
 
 
 

2005-04-28 
 
 
 
 

Niklas Alexandersson 
 



Förord 
Jag har haft förmånen att utföra mitt examensarbete vid Holmen Paper AB, Wargöns 
bruk. Genom detta arbete har jag fått användning av de kunskaper jag har inhämtat under 
min utbildning vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping. 
 
Många personer har varit inblandade i detta arbete och jag vill passa på att tacka några av 
dem. Ett stort tack riktas till min uppdragsgivare på Holmen Paper AB, Wargöns bruk, 
logistikchef Gunnar Fredén som ägnat mycket tid att svara på de frågor som framkommit 
under arbetets gång samt diskutera uppkomna problem. Ett tack går även till min 
handledare på Linköpings Universitet, Thore Hagman, för hans konstruktiva kritik under 
arbetet med detta examensarbete. Jag vill även passa på att tacka gruppkoordinator 
Gunilla Karlsson vid Holmen Paper AB som har upplåtit en del av sitt arbetsrum till min 
arbetsplats samt marknadsassistent Andreas Moback som funnits till hjälp då problem 
med utformningen av detta examensarbete uppstått. Slutligen vill jag även tacka all 
personal på Wargöns bruk samt personalen på marknadsavdelningen vid Holmen Paper 
AB:s huvudkontor i Norrköping som fått mig att känna mig välkommen under mitt 
examensarbete. 
 
Jag önskar Er en intressant och trevlig läsning 
 
Norrköping i april 2005 
 
Niklas Alexandersson 
 



Abstract 
The goal of this master thesis has been to show the costs related to logistic activities at 
Holmen Paper AB, Wargön Paper Mill. The thesis also has resulted in a number of 
measures to reduce the total logistics cost and improve Holmen Paper AB, Wargöns 
Paper Mills competitive strength. The thesis has been performed by studies of technical 
literature and interviews with concerned personnel within Holmen Papers organization. 
 
The costs discussed in this thesis are inventory carrying costs, warehousing costs, 
transportation costs, administration costs and packaging costs. A detailed analysis has 
been performed to verify which costs that will be included in the different costs related to 
logistics. The costs then have been put in relation to the selling price Holmen Paper AB, 
Wargön Paper Mill had on its products in year 2003, paper in reels and sheets. 
 
The total logistics cost for Holmen Paper AB, Wargöns Paper Mill year 2003 was 108,7 
million SEK, corresponding to 15,7 % of the turnover. In relation to the selling price per 
tonne the logistics cost correspond to 16,6 % of the price for paper sold as reels, and 
14,5 % of the price for paper sold in sheets. The largest part of the logistics cost year 
2003 relates to the transportation cost which stands for 69 % of the total logistics cost, 
equivalent to 74,9 million SEK. 
 
To reduce the total logistics cost an extensive review of the cost presented in this thesis 
has to be performed. The transportation cost is the cost that, when reduced, will generate 
the largest cost reduction for Holmen Paper AB, Wargön Paper Mill. An analysis of the 
relationship between a higher quality of the packaging material and the theoretical reduce 
in transportation cost is the measure the author of this master thesis first and foremost 
recommends.



Sammanfattning 
Detta arbete har haft som mål att ta fram de kostnader som är knutna till logistik vid 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk. Arbetet har även resulterat i ett antal förslag på 
åtgärder för att minska logistikkostnaderna och på så sätt skapa bättre 
konkurrensmöjligheter för Wargöns bruk. Arbetet har utförts genom litteraturstudier samt 
intervjuer med berörda personer inom Holmen Papers organisation. 
 
Kostnadsposterna som behandlas i detta arbete är lagerföringskostnader, 
lagerhållningskostnader, transportkostnader, administrativa kostnader samt övriga 
kostnader. I samtliga fall har en ingående analys gjorts för att ta fram vilka kostnader som 
skall ingå i de olika posterna. Kostnaderna har sedan satts i relation till det försäljningpris 
som Holmen Paper AB, Wargöns bruk hade år 2003 på sina produkter i form av rullar 
och ark. 
 
Holmen Paper AB, Wargöns bruks totala logistikkostnad för år 2003 var 108,7 miljoner 
kronor, motsvarande 15,7 % av omsättningen. I förhållande till försäljningspriset per ton 
står logistikkostnaden för 16,6 % av priset för papper såld på rulle, motsvarande siffra för 
ark är 14,5 %. Den största delen av den totala logistikkostnaden står transportkostnaden 
för, år 2003 kostade transporterna totalt 74,9 miljoner kronor eller 69 % av den totala 
logistikkostnaden.  
 
För att den totala logistikkostnaden skall minska krävs en omfattande genomgång av de 
kostnader som visats i denna rapport. Transportkostnaden är den kostnad som vid en 
minskning skulle generera den största kostnadsbesparingen för Holmen Paper AB, 
Wargöns bruk. En analys av förhållandet mellan en höjd kvalitet på emballeringsmaterial 
och den kostnadsminskning detta kan generera för de transporter som utförs är den åtgärd 
som författaren främst rekommederar. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel kommer en förklaring av bakgrunden till detta examensarbete att 
presenteras. Arbetets syfte kommer att gås igenom samt vilka frågeställningar arbetet 
bygger på, dessutom kommer de avgränsningar som arbetet har att förklaras. 

1.1 Bakgrund 
Det här arbetet syftar till att undersöka hur stora Holmen Paper AB, Wargöns bruks, 
logistikkostnader är. Anledningen till valet är ett resultat av de studier jag ägnat mig åt 
under min studietid vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping. Fokus i 
rapporten kommer att ligga på logistikkostnaderna på Wargöns bruk, hur stora de är samt 
vilka eventuella orsaker det finns till höga logistikkostnader.  
 
Wargöns bruk är ett litet pappersbruk beläget i Vargön strax söder om Vänersborg där 
Vänern övergår i Göta älv. Pappersbrukets årsproduktion är cirka 130 000 ton papper och 
antalet anställda uppgår till cirka 300 personer. 
 
Holmen Paper AB i Vargön tillverkar papper i standardvikter från 70 till 115 g/m2. 
Pappret säljs under varumärkena Holmen Ideal Gloss, Holmen Ideal Matt och Holmen 
Ideal Volume. De olika varumärkena säljs både i ark- och rullformat. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka logistikkostnaderna hos Holmen Paper, Wargöns 
bruk. I dagens samhälle måste alla företag skära kostnader för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. För Wargöns bruk innebär detta att man måste ha kontroll på alla 
kostnader inklusive logistikkostnaderna. Merparten av detta arbete kommer att fokusera 
på kostnader knutna till logistik, vilka de är samt hur stora de olika posterna är. Arbetet 
kommer även att resultera i eventuella förbättringsmöjligheter där kostnaderna visar sig 
vara orimligt stora. 

1.2.1 Frågeställningar 
• Vilka poster ingår i kostnader knutna till logistik? 
• Hur stora är Holmen Paper AB, Wargöns bruks, logistikkostnader? 
• Vilka orsaker finns till eventuella höga logistikkostnader? 
• Vilka eventuella förbättringsmöjligheter har Wargöns bruk för att minska sina 

logistikkostnader? 

1.3 Avgränsningar 
Den här rapporten kommer att ta upp och analysera de kostnader som är knutna till 
logistik. Till logistik kommer allt arbete som på något sätt har med transporter och 
planering av transporter att göra att räknas. De delar som ej ingår i kostnader knutna till 
logistik kommer att framgå av de avgränsningar och antaganden som kommer att göras i 
rapporten.  
 
 
 



 2

2 Metod 
I allmänhet kan en studies syfte uppnås på ett antal olika sätt. I detta kapitel kommer de 
metodalternativ som finns att presenteras och diskuteras för att resultera i ett val av en 
metod. Metoden kommer att väljas så att syftet i så hög grad som möjligt uppfylls.  

2.1 Synsätt 
Beroende på vilken syn en undersökare har på sin undersökning kan tre olika synsätt vara 
aktuella. Det analytiska synsättet strävar efter att förklara sanningen så objektivt och 
fullständigt som möjligt. Undersökaren försöker hitta orsak-verkan-relationer, där 
verkligheten delas upp i delar och där summan av delarna är helheten.  
 
I systemsynsättet beskrivs också verkligheten så objektivt som möjligt, skillnaden från 
det analytiska synsättet är att helheten är viktigare än de olika delarna. Synergieffekter 
betonas mellan de olika delarna och relationerna mellan dem är lika viktiga som själva 
delarna. De samband och de relationer som finns mellan systemets olika delar undersöks 
för att förstå de underliggande faktorerna till olika sorters beteende (Björklund & 
Paulsson, 2003).  
 
Systemsynsättet är idag det dominerande synsättet inom skandinaviskt 
företagsekonomiskt tänkande. Dock skall nämnas att den utbildning som finns inom 
metodens synsätt fortfarande bygger på det analytiska synsättet. Enligt det systematiska 
synsättet är den kunskap man utvecklar med hjälp av synsättet systemberoende, 
individerna kan utgöra delar av ett system men deras beteende följer systematiska 
principer dvs. individerna förstås i termer av systemiska egenskaper. Synsättet förklarar 
eller förstår delarna utifrån helhetens egenskaper (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Det tredje synsättet är aktörsynsättet, där verkligheten är en social konstruktion som 
påverkas av och påverkar människan. Den beskrivning som görs påverkas av 
undersökarens egna erfarenhet och handlande (Björklund & Paulsson, 2003). 
 
Aktörsynsättet är inte intresserat av att förklara utan är mer intresserad av att förstå den 
sociala helheten, vilket sker utifrån de enskilda aktörerna. Synsättet går ut på att kartlägga 
den betydelse och innebörd olika aktörer lägger i sina handlingar och i den omgivande 
miljön. För att få förståelse för affärer och företag är de systemiska egenskaperna ej 
relevanta enligt aktörsynsättet, i stället skall intresset riktas mot betydande aktörers 
handlingar ur ett socialt sammanhang (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
Då denna rapports mål tidigt definierades har en klar arbetsgång kunnat bestämmas. Det 
synsätt som har valts är systemsynsättet då hela logistiksystemet är viktigare än enskilda 
delar.  
 
Det första arbetsmomentet är att definiera problemet, därefter avgränsas systemet och 
beskrivs. Teorin som finns som anses tillhöra området presenteras för att följas av 
insamling av emperi. När emperin var insamlad har en analys utförts och slutsatser har 
dragits som knyter an till de frågeställningar som ställdes i syftet. Nedan följer en 
beskrivning av olika undersökningsmetoder samt den metod som väljs att preciseras. 
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2.2 Undersökningsmetoder 
Undersökningar kan genomföras på ett antal olika sätt beroende på vad undersökningen 
har för syfte. Undersökningar har som mål att ge en grundläggande kunskap och 
förståelse för ett specifikt område. Den kan kartlägga fakta och sakförhållanden eller 
klara ut orsakssamband inom ett område. En undersökning kan även resultera i prognoser 
om vad som kan hända vid vissa givna förutsättningar. Allt som oftast har en 
undersökning flera av dessa inriktningar samtidigt. I detta kapitel kommer fyra olika 
typer av undersökningar att presenteras samt en av metoderna att väljas. 
 
I den explorativa undersökningen finns inte den grundläggande kunskapen om området 
och undersökningen går ut på att lära sig så mycket om problemområdet som möjligt, för 
att därefter göra en beslutsanalys. En explorativ undersökning är alltså en 
problemformulerande undersökning.  
 
Den deskriptiva undersökningen är en metod där man söker data om väl specificerade 
frågeställningar. Undersökningen går ut på att beskriva hur det ser ut utan att försöka 
förklara varför. Den deskriptiva undersökningen är alltså en kartläggande undersökning. 
 
En förklarande undersökningen går ut på att försöka hitta orsakssamband. Kraven på 
statistisk säkerhet i beskrivandet av olika företeelser är höga. Skillnaden mellan den 
deskriptiva och den förklarande undersökningsmetoden är att i den förklarande försöker 
man beskriva varför det ser ut som det gör vilket inte sker i den deskriptiva. 
 
Förutsägande undersökningar går ut på att göra en förutsägelse, en prognos, för 
utvecklingen av någon företeelse. De viktigaste orsakssambanden skall vara kända för att 
göra en relevant undersökning (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
 
I denna rapport kommer den förklarande undersökningsmetoden att användas. 
Anledningen är att målet med rapporten är att försöka beskriva de viktigaste 
orsakssambanden, detta följer även av det val som tidigare gjorts att ha ett systemsynsätt. 
Undersökningen är även deskriptiv då insamlad data är ett resultat av specificerade frågor 
angående logistikkostnaderna och deras orsaker. 

2.2.1 Undersökningsansats 
I detta kapitel kommer det att förklaras hur undersökningen tekniskt kommer att 
genomföras. En undersökningsansats har två huvuddimensioner beroende på vad som 
avses med undersökningen. Den första dimensionen är om undersökningen skall 
analysera ett enskilt eller ett fåtal fall på djupet, en fallstudie, eller överskådligt studera 
flera på bredden, en tvärstudie.  
 
Den andra dimensionen beror på om man vill använda sig av kvalitativa eller kvantitativa 
data och analysmetoder. En kvalitativ metod är en där insamlad data inte meningsfullt 
kan kvantifieras det vill säga utryckas i sifferform och vilken analyseras med ”icke 
räknande” metoder. En kvantitativ studie är en där det insamlade materialet presenteras i 
sifferform och analyseras med matematisk-statistisk beräkningsmetod (Lekvall & 
Wahlbin, 2001). 
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I detta arbete kommer en kvantitativ fallstudie att göras då arbetes syfte är att undersöka 
ett företags logistikkostnader samt analysera dessa. 

2.2.2 Metod för datainsamling 
Det finns två olika typer av data, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är data som 
redan finns till exempel befintlig statistik och tidigare gjorda undersökningar,  
primärdata är data undersökaren själv samlar in för att använda i den aktuella 
undersökningen. Det enda problem som egentligen finns med sekundärdata är att leta upp 
den, att skriva ner den är i allmänhet inget problem. Insamlingen av primärdata kan 
däremot vara mer problematisk, först måste dem som har informationen hittas och sedan 
måste datan mätas. Problemen kan bestå i hur man får tag i rätt respondent, hur 
kommunikationen mellan undersökare och respondent sker och så vidare. För att få rätt 
data måste man få fram vad respondenten vet, vad han/hon tycker, tror etcetera (Lekvall 
& Wahlbin, 2001). 
 
Då valet har lagts på ett systemsynsätt använder man normalt sett personliga intervjuer, 
valet att använda enkäter inträffar sällan eller aldrig. Det är även viktigt att som 
intervjuare själv inte påverkar respondenten genom att vara nedlåtande, självgod, 
överlägsen, kritisk eller triumferande vid tolkningen av resultaten. Detta kan nämligen 
starkt påverka hans eller hennes förmåga att ta emot den eventuella insikten.  
 
En nackdel med intervjuer är att de är resurskrävande och kan i vissa lägen vara 
kostsamma då eventuella resor måste genomföras. Vid en intervju kan även den så 
kallade intervjuareffekten förekomma. Detta innebär att intervjuaren påverkas av 
respondenten (Arbnor & Bjerke, 1994).  
 
Enligt Patel och Davidson (1994) kan respondenter lätt hamna i försvarsläge om 
intervjuaren dömer eller kritiserar under intervjun. Det är därför väldigt viktigt att komma 
ihåg att även gester och kroppsspråk också visar inställning till respondenten och dennes 
kunskap. De personer som väljs ut är förhoppningsvis respondenter som ser nyttan av att 
svara på de frågor som ställs under intervjun, att respondenten är motiverad är en viktig 
del för resultatet av intervjun. 
 
Respondenternas svar baseras på deras egna erfarenheter och synpunkter. Om svaren kan 
generaliseras och användas i andra sammanhang beror på urvalet av respondenter. En bra 
intervjuare är en person som förstår vikten av det mänskliga samspelet samt ämnet för 
intervjun. Intervjun påverkas alltid av den personliga relation som uppstår mellan 
intervjuare och respondent (Patel & Davidson, 1994).  
 
Detta arbete bygger på litteraturstudier samt intervjuer. Litteraturstudien har använts till 
att få fram en teoretisk referensram som fallstudien bygger på. De intervjuer som 
presenteras har resulterat i primärdata om Holmen Paper AB, Wargöns bruks 
logistikkostnader. 
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2.2.3 Felkällor 
För att en studie skall kunna anses trovärdig finns tre mått, validitet, reliabilitet samt 
objektivitet. Flertalet författare anser att dessa mått alltid måste beaktas i vetenskapliga 
sammanhang. 
 
Validitet är i vilken utsträckning man verkligen mäter det man har för avsikt att mäta. 
Reliabiliteten är graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet det vill säga om studien görs 
om med samma förutsättningar, skall resultatet bli detsamma som i den redan 
genomförda undersökningen. Den tredje faktorn är objektiviteten som är i vilken 
utsträckning värderingar påverkar studien (Björklund & Paulsson, 2003). 
 
Validiteten i en undersökning utförd med systemsynsättet är inte lika omfattande som en 
undersökning utförd med ett aktörsynsätt. Anledningen är att systemteorin inte har lika 
hög grad av generalitet som i det analytiska synsättet. Detta beror på att kopplingarna 
mellan teorier, definitioner och verkligheten inte är lika starka i systemsynsättet som i 
aktörsynsättet. Det avgörande för en hög validitet är vilka effekter som kan fås genom 
tillämpning av mätresultaten i ett vägledande syfte. 
 
Då systemsynsättet inte, som tidigare sagts, är kvantitativt orienterat är mätresultaten inte 
lika precisa. Avgörande är vad man kan använda resultatet till, inte hur mätningen är 
utförd eller dess precision. Begreppet reliabilitet nämns därför sällan i en undersökning 
som använder systemsynsättet. 
 
Objektiviteten i en undersökning med ett systematiskt synsätt ställs inför samma 
svårigheter som en med ett analytiskt synsätt, nämligen att undersökaren måste försöka 
frigöra sig från de egna värderingarna. Det är i stort sett omöjligt att helt lösgöra sig från 
sina egna värderingar när till exempel metoder väljs, de bör dock försöka göras explicita. 
I rapporter skall därför de värderingar författaren har anges och en förklaring skall ges till 
hur de kan tänkas påverka resultatet (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 
För att öka validiteten kommer triangulering att användas. Triangulering är ett sätt att 
med flera olika metoder uppnå samma syfte. I den teoretiska referensramen ingår därför 
flera olika teorier som diskuterar samma sak. Vid intervjuerna kommer tydliga, ej 
vinklade frågor att användas. Reliabiliteten kommer inte att gås in på närmare då 
undersökningen har ett systemsynsätt. Objektiviteten får läsaren av denna rapport själv ta 
ställning till, genom att de val som gjorts i denna rapport tydligt motiverats hoppas 
författaren på en hög objektivitet. 

2.2.4 Tillvägagångssätt 
Detta arbete startade med att ett syfte togs fram. Det företag som avsågs att analysera 
beskrivs genom en nulägesbeskrivning. Informationen hämtades från Internet, litteratur 
samt från intervjuer med bland andra logistikchefen på Holmen Paper, Wargöns bruk. 
Därefter har en referensram tagits fram som förklarar de teorier som ligger till grund för 
det fortsatta arbetet. 
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Den kvantitativa fallstudien har skett genom att ett antal intervjuer med berörda personer 
inom Holmen Paper, Wargöns bruk. Bland annat har intervjuer skett med Gunnar Fredén, 
logistikchef på Holmen Paper, Wargöns bruk, Astrid Andersson, redovisningsansvarig 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk. Intervjufrågorna angående logistikkostnaderna finns i 
Bilaga 1 Intervjumall, svaren på frågorna hittas i Bilaga 2 Svar från Holmen Paper AB, 
Wargöns bruk 
 
Information har även tillhandahållits av Tommy Nilsson, försäljningschef Holmen Paper 
AB, Gunilla Karlsson, gruppkoordinator på marknadsavdelningen, Anders Lyngenberg, 
informationschef Holmen Paper AB, Ronny Björklund, skeppningsredogörare samt 
Andreas Moback, marknadsassistent, Holmen Paper AB. 
 
Validiteten har bekräftats genom att intervjuade personer har fått läsa igenom materialet 
efter genomförd intervju. Emperin har samlats in och därefter har en analys genomförts 
med stöd av den teoretiska referensramen. Utifrån analysen har förslag på eventuella 
förbättringsåtgärder tagits fram, dessa presenteras i slutet av detta arbete. Dock kan ett 
felaktigt resultat uppstå då siffrorna i vissa fall kan vara felaktigt uppskattade av 
respondenterna. Konsekvensen för resultatet diskuteras i kapitel 6.3. 
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3 Nulägesbeskrivning 
I detta avsnitt kommer gällande förutsättningar på det studerade området att presenteras. 

3.1 Holmen AB 
Holmen består av fem olika affärsområden, Holmen Paper, Iggesund Paperboard, 
Iggesund Timber, Holmen Skog samt Holmen Kraft. Huvudprodukterna är tidnings- och 
journalpapper samt kartong. I Tabell 3.1 listas affärsområdena samt nettoomsättning och 
resultat år 2003. 
 
Totalt hade Holmen en omsättning på cirka 16 miljarder kronor år 2003. 
Produktionskapaciteten på tidnings- och journalpapper samt kartong var 2,4 miljoner ton 
och antalet anställda uppgick till 4 900. 
 
Av Holmens externa 
omsättning står Holmen 
Paper för 50 %. Av 
kapaciteten vid 
framställning av tidnings- 
och journalpapper i 
Holmen Paper finns 92 % 
i Sverige 
 
Majoritetsägare i Holmen 
AB är L E 
Lundbergsföretagen som 
har 52,2 % av rösterna i 
bolaget.  
  

 Tabell 3.1 Holmen AB:s nettoomsättning (Holmens årsredovisning 2003). 

3.2 Holmen Paper AB 
Holmen Paper tillverkar och säljer tidnings-, journal-, och katalogpapper. De största 
marknaderna är Sverige, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Holmen Paper är en av 
Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper och har en omsättning på cirka 8,8 
miljarder kronor, internfakturering inräknad, samt cirka 2 500 anställda. Holmen Paper är 
storleksmässigt den femte största producenten av papper i Europa efter konkurrenterna 
UPM, Stora Enso, Norske Skog och Myllykoski. 
 
Produktionen sker till dagstidningar, tidskrifter, veckotidningar, bilagor, reklamtryck 
samt telefonkataloger. Holmen Paper äger fyra pappersbruk placerade i Norrköping, 
Hallstavik, Vargön samt ett pappersbruk i Madrid, Spanien. Produktionen uppgick till 
cirka 1,8 miljoner ton år 2003 (www.holmenpaper.com), fördelade enligt Tabell 3.2. 
 

Affärsområden 
2003 
 

Nettoomsättning  
(exkl. leveranser till 
andra affärsområden) 
Mkr 
 

Rörelseresultat 
Mkr 
 

Holmen 
Paper 

7 788 747 
 

Iggesund 
Paperboard 

4 920 1 001 
 

Iggesund 
Timber 

510 18 
 

Holmen Skog 2 077 516 
 

Holmen Kraft 537 193 
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Holmen Papers kunder är representerade i två 
olika grupper, förlag och mediehus. Bland 
kunderna kan nämnas DN och Bonniers i Sverige, 
Springer i Tyskland samt News International i 
Storbritannien. De flesta kunder skriver 
årskontrakt med Holmen Paper där kvantiteten 
och priset bestäms från år till år (Fredén, 
kontinuerlig kontakt). 

 

Tabell 3.2 Holmen Papers årliga produktion (www.holmenpaper.com). 

Huvudkontoret för Holmen Paper AB ligger i Norrköping. I Norrköping finns även de 
funktioner som är gemensamma för de olika affärsområdena, affärsutveckling, ekonomi, 
information, personal och teknik, se Figur 3.1. Holmens fyra pappersbruk, Hallsta, 
Braviken, Wargön och Madrid har även en gemensam marknadsorganisation för 
tillverkade produkter, även den placerad i Norrköping. Den centrala 
marknadsavdelningen har två affärsgrupper, Dagspress- och Katalogförlag samt 
Kommersiellt tryck och Tidsskriftsförlag. Inom marknadsavdelningen finns även 
personal som arbetar med distribution och administrativ utveckling. 

 
Figur 3.1 Holmen Papers organisation (www.holmenpaper.com) 

Holmen Paper har även försäljningskontor i de flesta av Europas länder samt i Japan, 
USA och Australien, se Figur 3.2. Försäljningskontoren är företagets förlängda arm på 
marknaden och kontoren hanterar den dagliga kontakten med företagets kunder 
(www.holmenpaper.com). 
  

Pappersbruk Produktion ton/år 

Braviken 750 000 

Hallstavik 795 000 

Wargön 130 000 

Madrid 170 000 

Totalt 1 795 000 
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Figur 3.2 Holmen Papers försäljningskontor (www.holmenpaper.com) 

3.2.1 Holmens pappersbruk 
Holmen Paper har, som tidigare nämnts, fyra pappersbruk. Nedan följer en kort 
presentation av dem samt en mer omfattande beskrivning av Wargöns bruk där fokus i 
den här rapporten kommer att ligga. 

3.2.1.1 Braviken 
Bravikens pappersbruk är beläget vid Bråviken strax utanför Norrköping. Bruket har tre 
pappersmaskiner, PM51, PM52 och PM53 och en produktionskapacitet på 750 000 ton 
per år. Braviken tillverkar tidningspapper samt vitt och färgat papper för telefonkataloger. 
Rosa papper som ofta används i ekonomi- och sportpress tillverkas av Holmen Paper på 
Bravikens pappersbruk. Antalet anställda uppgår till drygt 700 personer 
(www.holmenpaper.com). 

3.2.1.2 Hallsta 
Hallsta pappersbruk ligger i Hallstavik. Pappersbruket har en stark ställning som 
specialpappersbruk inom trähaltigt tryckpapper. Hallsta har fyra stycken 
pappersmaskiner, PM2, PM3, PM11 och PM 12 och en total tillverkningskapacitet på 
cirka 800 000 ton papper per år. Huvuddelen av produktionen utgörs av så kallat 
förbättrat tidningspapper som används för bilagor, specialtidningar och reklamtrycksaker. 
Antalet anställda uppgår idag till cirka 1 000 personer men skall till hösten 2005 minskas 
med 100 anställda (www.holmenpaper.com). 

3.2.1.3 Madrid 
Pappersbruket i Madrid är Holmen Papers nyaste produktionsanläggning, driftsatt 1998, 
sedan juli 2000 ägt av Holmen. Anläggningen har en pappersmaskin, PM61, och en årlig 
tillverkningskapacitet på 170 000 ton. Antalet anställda uppgår till drygt 200 personer. 
Från och med början av 2006 kommer produktionskapaciteten vid fabriken att öka till 
470 000 ton per år då den nya pappersmaskinen PM62 tas i drift. Maskinen kommer att 
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ha en kapacitet på 300 000 ton per år och byggs för att öka produktionen av lättbestruket 
journalpapper. Ökningen sker genom att PM62 enbart kommer att producera 
standardtidningspapper, och på så sätt skapa förutsättningar att öka produktionen av de 
förädlade produkterna, lättbestruket journalpapper och förbättrat tidningspapper på 
PM61. Investeringen uppgår till cirka 2,7 miljarder kronor (www.holmenpaper.com).  

3.2.1.4 Wargön 
Wargöns bruk, se Figur 3.3, ligger i Vargön mitt emellan Vänersborg och Trollhättan där 
Vänern övergår i Göta älv. Pappersbruket grundades redan 1874 och företaget ägdes då 
av Wargöns AB. Wargöns 
AB var i början av 1900-
talet ett av norra Europas 
största skogsindustriföretag. 

1969 förvärvades Wargöns 
bruk av Holmen, bruket 
hade då fem 
pappersmaskiner i drift. 
Genom en omstrukturering 
på 1970-talet togs de fyra 
äldsta pappersmaskinerna ur 
drift och PM5, driftsatt 
1960, kompletterades med 
en bladstrykare 1972 
(Ekström, 041018). 
 

Figur 3.3 Flygfoto över Holmen Paper, Wargöns bruk (Holmen Views) 
Pappersbruket tillverkar trähaltiga bestrukna papperskvaliteter. PM5 är efter ett antal 
stora om och tillbyggnader den enda maskin som fortfarande är i drift i Vargön 
(www.holmenpaper.com). 

3.2.1.4.1 Produktion 
Wargöns Bruk och pappersmaskin 5, PM5, har en årlig produktionskapacitet på cirka 
130 000 ton. Av dessa levereras cirka 100 000 ton i rullar och 30 000 ton i arkformat. 
Pappret som tillverkas är i kvaliteterna LWC- och MWC. På Wargöns bruk arbetar cirka 
300 personer. 
 
LWC, Light Weight Coated, är ett bestruket trähaltigt papper med en vikt mellan  
60-80 g/m2. Pappret har hög glans och hög ljushet.  MWC, Medium Weight Coated, är 
också ett bestruket trähaltigt papper men med en högre gramvikt, 100-115 gram, som 
lämpar sig för produkter där det ställs höga krav på tryckbarhet och färgåtergivning t.ex. 
veckotidningar och tidskrifter.  
 
Ett bestruket papper innebär att man genom vals eller bladbestrykning lägger på ett eller 
flera skikt av en bestrykningsmassa på baspappret. Bestrykningen gör att papprets 
tryckegenskaper förbättras. Det får en större slitstyrka och hållbarheten blir bättre. Ytan 
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kan göras matt, halvmatt eller blank. Matt papper anses mera läsvänligt medan blankt kan 
ge bättre bilder. Fördelen med bestruket papper är att det inte suger upp färg på samma 
sätt som obestruket papper gör. Detta gör att man måste använda speciell färg när man 
trycker så kallad heatsetfärg. 
 
Av Wargöns bruks årsproduktion består mindre än 15 procent av tillverkning av LWC -
kvalitet, 60 – 75 g/m2. Produktionskapaciteten används istället i huvudsak till att 
producera papper av MWC –kvalitet med gramvikter mellan 80 – 115 g/m2. 
 
Produktionen sker under tre olika varumärken. Holmen Ideal Gloss som är ett blankt 
papper som lämpar sig väl till bildreklam i till exempel reklam och magasin. Holmen 
Ideal Matt som är ett halvmatt papper som används vid texttryckning i till exempel 
böcker, magasin och manualer. Det tredje varumärket är Holmen Ideal Volume som är ett 
matt och bulkigt papper för text och skrivböcker (www.holmenpaper.com). 
 
Pappret som framställs vid Wargön är högförädlat och värdet är därför högre än vanligt 
tidningspapper. Vanligt tidningspapper har ett värde på cirka 5 000 kr per ton i fabrik 
medan ett bestruket högförädlat papper har ett värde på cirka 5 700 kr per ton i fabrik och 
6 500 kr per ton hos kund (Fredén, kontinuerlig kontakt). År 2003 uppgick den 
distribuerade produktionen till totalt 109 383 ton (Karlsson, kontinuerlig kontakt).  
 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk har två typer av lager, brukslager och kundlager. I 
kundlagret lagras de varor som skall levereras till kund och som väntar på transport. I 
brukslagret finns ständigt hela produktsortimentet tillgängligt, detta för att upprätthålla 
kundernas krav på till exempel lagertillgänglighet. 
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Figur 3.4 Genomsnittliga inleveranser, lagernivåer, produktionssiffror samt distribution per månad 
perioden 2004-01 t o m 2004-11 för Holmen Paper, Wargöns bruk (Fredén, kontinuerlig kontakt). 

3.2.1.4.2 Marknader 
Av den årliga pappersproduktionen är merparten kundspecifik det vill säga utvecklingen 
sker i direkt samarbete med kunderna. Kraven på pappret, dess utseende och egenskaper, 
kommer i sin tur från kundernas kunder d v s läsarna som förväntar sig en viss kvalitet av 
till exempel den tidning de köper. Enligt Holmen själva är det just flexibiliteten i 
produktionen som är styrkan hos Wargöns bruk som ett så pass litet pappersbruk. 
Produktionscyklerna är korta och tillverkningen kan snabbt ställas om mellan kvaliteter 
och ytvikter vilket ger en hög 
servicegrad. 
 
De två enskilt största 
marknaderna för Wargöns 
bruk är Sverige och England 
som tillsammans står för 
40 % av den totala 
försäljningen. Tyskland och 
Frankrike står för 10 % var 
och Danmark står för 10 %.  
 
 

 Figur 3.5 Produktionsandelar Wargöns bruk (Fredén, kontinuerlig kontakt) 

Produktionsandelar

20%

20%

10%10%
10%

20%

10%
Sverige

England

Tyskland

Frankrike

Danmark

Övriga Västeuropa

Övriga Världen

PM5 FVL RVL 

AM5

Distribution:  
Ton/dygn: 280 
Ton/vecka: 1 959 
Ton/månad: 8 326 
 

Medellagernivå  
Ved: 2 836 m3 
Inleveranser 
Sulfat: 2 591 ton 
Slip: 330 ton 

Medellagernivå FVL: 
        Rulle  Ark  

Kundlager: 2 364 ton 671 ton 
Brukslager 2 191 ton 1 493 ton 
Totalt:        4 555 ton 2 164 ton 
 

Distribution:  
Ton/vecka: 457  
Ton/månad: 1 942  
 

Produktion PM5 
Ton/dygn: 362 
Ton/vecka: 2 534 
Ton/månad: 10 769 
Medellagernivå: 
60 ton 
 

Direkt till lager på rulle  
Ton/dygn: 303 
Ton/vecka: 2 121 
Ton/månad: 9 014 
 
 

Till lager från AM5  
Ton/dygn: 70  
Ton/vecka: 490 
Ton/månad: 2 083 

RVL = Råvarulager 
FVL = Färdigvarulager 
PM5 = Pappersmaskin 5 
AM5 = Arkmaskin 5 

Till AM5  
Ton/dygn: 82 
Ton/vecka: 574  
Ton/månad: 2 440 
 

Medellagernivå AM5:  
2 000 ton 

Landsvägstransport 

Sjötransport 
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Till USA och Japan var 15 % budgeterat men på grund av den svaga dollarkursen 
undviker Wargöns bruk i möjligaste mån översjö-marknader. Övriga Västeuropa står för 
20 % av försäljningen och övriga världen för resterande 10 %, se Figur 3.5 (Fredén, 
kontinuerlig kontakt). 
 
Kunderna är bland annat medieförlag som tillverkar veckotidningar och månadstidningar 
men även vissa typer av böcker. Tryckerier och byråer som sysslar med reklam och 
diverse trycksaker är även de kunder som använder Wargöns högförädlade papper. Den 
sista kundsektorn är industriföretag som använder Holmens produkter för tillverkning av 
manualer. 

3.2.1.4.3 Marknadssituation 
Totalt tillverkades 1,4 miljoner ton MWC-papper på rulle samt 0,3 miljoner ton i ark år 
2003 i Europa, vilket är 20 % av den totala marknaden för bestruket papper. Wargön står 
för cirka 6,4 % av den produktionen med sin årsproduktion på cirka 110 000 ton. 
Eftersom Holmen Paper, Wargöns bruk är en sådan liten aktör på marknaden tvingas 
företaget att följa marknadens prissättning på bestruket papper i Europa. I Sverige kan de 
dock själva vara med och styra prissättningen då de är en stor aktör på hemmamarknaden, 
Wargöns bruk hade 2003 en marknadsandel på cirka 28 %. 
 
Det finns i dag en god efterfrågan på bestruket papper på marknaden, dock finns det en 
stor överkapacitet när det gäller produktionskapacitet vilket gör att konkurrenssituationen 
är oerhört hård. Wargöns bruk har därför specialiserat sig till att tillverka ett fåtal 
produkter med hög kvalitet. 
 
Wargöns bruk har gått från tillverkning av bestruket papper i gramvikter mellan 65-115 
g/m2 till att endast tillverka bestruket papper mellan 80-100 g/m2. Anledningen till den 
omställda produktionen är att den tidigare hade för dålig lönsamhet. Lönsamhetsförlusten 
berodde till stora delar på det produktionsbortfall som uppstod vid tillverkningen av 
papper i de lägre gramvikterna, då produktionen bland annat drabbades av fler och längre 
avbrott. En annan faktor till den dåliga lönsamheten var att kvaliteten på pappret var lägre 
än övriga konkurrenters (Nilsson, 041113). I och med omställningen har man även 
optimerat hastigheten på PM5 och två produktionsrekord, ton papper per dygn, har slagits 
under 2004. Det senaste rekordet lyder på 609 ton per dygn och sattes den 14 mars 2004. 
Rekordet för en hel månad sattes i oktober 2004 då Wargöns bruk hade en genomsnittlig 
dygnsproduktion på 392 ton (Fredén, kontinuerlig kontakt). 
 
Wargöns bruk började även under december 2003 producera en ny produkt under 
varumärket Holmen Ideal. Produkten har tagits fram genom omfattande investeringar i 
produktionen för att höja kvaliteten på det tillverkade pappret. Holmen Ideal har 
mottagits mycket bra på marknaden, den har även fått ett bra mottagande på marknaden 
för träfritt papper, och en förhoppning finns om att marknadsandelar skall kunna tas även 
därifrån (Nilsson, 041113). 
 
Wargöns bruks största konkurrenter är svenska Stora Enso, finska UPM samt 
sydafrikanska Sappi. Wargöns största kund under 2004 är det danska företaget Franzen, 
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andra stora kunder är danska Color Print, spanska Printone samt svenska JMS. I Sverige 
kan även Elanders nämnas som är en stor kund av Wargöns bruks papper 
(Nilsson, 041113). 

3.2.1.4.4 Logistikorganisation 
Wargöns logistikorganisation består av totalt 14 personer. Organisationen styrs av en 
logistikchef som har det övergripande ansvaret. Under logistikchefen finns en 
transportplanerare som har hand om alla transporter, en produktionsplanerare för rullar 
och en produktionsplanerare för ark. Det dagliga transportarbetet, lastning och lossning 
av lastbilar och fartyg, leds av en transportförman som har ansvaret för nio stycken 
transportarbetare (Fredén, kontinuerlig kontakt) 

3.3 Logistik inom Holmen Paper AB 
Inom Holmen Paper finns det en central logistikavdelning placerad på Holmen Papers 
huvudkontor i Norrköping, avdelningen leds av en logistikdirektör som är ytterst ansvarig 
för hela Holmen Papers logistiska verksamhet. Avdelningen sysselsätter nio personer och 
ansvarar för planering och uppföljning av exportleveranserna från Braviken och Hallsta 
(Björklund, 041221).   
 
Holmen Papers två största produktionsenheter i Sverige, Hallsta och Braviken, har ett 
transportupplägg som innebär att stora volymer skall transporteras så kostnadseffektivt 
som möjligt. Grundidén är att transporterna skall ske till största delen med hjälp av fartyg 
vilket är, enligt Holmen Paper AB, det billigaste och mest miljövänliga alternativet. 
 
Från Hallsta och Braviken transporteras cirka 80 % av tillverkningen av sex 
långtidschartrade fartyg till kustnära terminaler i Europa. Fartygen går under namnen 
Baltic Print, Baltic News, Baltic Bright, Baltic Press, Baltic Guide samt Baltic Excellent.  
Holmen Paper har tre huvudhamnar placerade i Amsterdam i Holland, Chatham i 
Storbritannien samt Lübeck i Tyskland. Från terminalerna i Europa transporteras sedan 
rullarna med lastbil ut till kunderna (PaperVisions 8).  
 
Holmen Paper har även terminaler i Gdansk i Polen, Rouen i Frankrike, Antwerpen i 
Belgien, Hull i Storbritannien samt El Ferrol i Spanien. Terminalerna ses som viktiga 
komplement till de tre huvudhamnarna. 
 
Över hav transporteras varje år mellan 850 000 – 900 000 ton vilket motsvarar cirka 
35 000 långtradare om samma mängd gods skulle transporteras på land årligen. 
Lastutnyttjandet uppgår till 90 % och fartygen används även för returtransporter. Fartyget 
som trafikerar sträckan från Hallsta och Braviken till Gdynia och Lübeck, Baltic Print, tar 
i dagsläget med sig bilar från Mercedes till Södertälje på återresan. Detsamma gäller för 
Baltic Bright som trafikerar sträckan Braviken - Hallsta - Chatham, på återresan får 
fartyget med sig returlast i form av returpapper till Bravikens pappersbruk. Holmen Paper 
samarbetar med Iggesund Paperboard inom logistikområdet men även med andra 
skogsbolag när så anses lämpligt (PaperVisions 8). 
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Wargöns transportupplägg skiljer sig avsevärt från Hallsta och Braviken. Skillnaden 
ligger i att Wargön har många fler små kunder och inte speciellt många kunder som köper 
stora kvantiteter. Detta gör att logistiklösningen innefattar fler och mindre transporter och 
att Wargön inte kan dra nytta av fördelarna av storskalighet.  
 
Transporterna till och från Wargön sker till största delen med lastbil men även med 
fartyg, till den egna hamnen anlöper ett fartyg en gång i veckan. Samtliga externa 
transporter som utförs av Holmen Paper, Wargöns bruk, köps idag in av externa 
transportörer. Wargöns bruk  
använder alltså inte de fartyg som 
Holmen Papers fabriker i Hallsta 
och Braviken använder sig av.  
 
Från Wargöns bruk skeppades år 
2003 cirka 11 100 bruttoton med 
fartyg samt cirka 96 600 bruttoton 
med lastbilstransporter varav cirka 
17 800 ton levererades inrikes. 
 

Figur 3.6 Lastbilstransport från Wargöns bruk (Holmen Views) 
Holmens terminal i Hull, Storbritannien, är den enda externa lagringsplats som Wargöns 
bruk använder sig av och dit går direktleveranser från den egna hamnen. I alla övriga fall 
skickas pappret direkt från fabrikslagret till slutkund. Fabrikslagret innehåller i nuläget 
cirka 6 700 ton papper men en förhoppning finns om en minskad lagernivå. Produkter 
som skall till andra marknader med båt transporteras först med lastbil till annan hamn för 
att därifrån skeppas vidare till respektive marknad (Fredén, kontinuerlig kontakt). 
 
Av Wargöns produktion skickas i dagsläget 80 % till kunder utanför Sveriges gränser. 
Kunderna står inte för några transporter vilket innebär att Holmen Paper, Wargöns bruk, 
måste ha en väl fungerande logistikorganisation för att vara och förbli 
konkurrenskraftiga. Enligt logistikchef Gunnar Fredén fungerar logistiken i dagsläget bra, 
de har en hög servicenivå till ett relativt lågt pris. 
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4 Uppgiftsprecisering 
I detta kapitel kommer den uppgift som detta arbete handlar om att preciseras. Detta 
kommer att ske med hjälp av syftet med arbetet samt den teoretiska referensramen. Syftet 
med arbetet är att: 
 
”… undersöka logistikkostnaderna hos Holmen Paper, Wargöns bruk. I dagens samhälle 
måste alla företag skära kostnader för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. För 
Wargöns bruk innebär detta att man måste ha kontroll på alla kostnader inklusive 
logistikkostnaderna. Merparten av detta arbete kommer att fokusera på kostnader knutna 
till logistik, vilka de är samt hur stora de olika posterna är. Arbetet kommer även att 
resultera i eventuella förbättringsmöjligheter där kostnaderna visar sig vara orimligt 
stora.” 
 
Utifrån syftet ställdes ett antal frågor upp:  

• Vilka poster ingår i kostnader knutna till logistik? 
• Hur stora är Holmen Paper AB, Wargöns bruks, logistikkostnader? 
• Vilka orsaker finns till eventuella höga logistikkostnader? 
• Vilka eventuella förbättringsmöjligheter har Wargöns bruk för att minska sina 

logistikkostnader? 

4.1 Mätmetoder 
I detta avsnitt förklaras de metoder som avses användas för att undersöka kostnaderna. 
För och nackdelar kommer att diskuteras.  

4.1.1 Fallstudie 
En fallstudie görs för att få svar på de frågeställningar som finns, informationen som 
insamlas från fallstudien är kvantitativ, vilket förklaras i kapitel 2.2.1. Fördelen med en 
fallstudie är att intervjuer kan genomföras och ge ett omfattande resultat med bra djup 
(Lekvall & Wahlbin, 2001).  

4.1.2 Tidigare undersökningar 
Vid en ny undersökning kan tidigare undersökningar vara till stor nytta. Fördelen är att 
det stora arbetet, datainsamlingen, är genomfört och resurserna sparas på så sätt in. En 
annan fördel är att en jämförelse med tidigare resultat för att se eventuella förbättringar 
alternativt försämringar kan göras. Nackdelar kan var att den tidigare undersökningen är 
gammal och att den endast i vissa delar stämmer överens med den nya undersökning som 
genomförs.  
 
Baserat på de frågeställningar som återfinns i uppgiftspreciseringen följer här en 
diskussion om vad som anses relevant att undersöka. 

4.2 Övergripande system 
Logistikorganisationen i Vargön ansvarar för all hantering av fysiska flöden inom 
Holmen Paper, Wargöns bruk, samt ut till kund. Transporterna i sig utförs av 
utomstående transportörer.  
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Vid undersökningen av logistikkostnaderna är det viktigt att ha i åtanke att delar av 
marknadsavdelningen ingår, se Figur 4.1. Wargöns bruks marknadsavdelning är placerad 
både i Vargön och i Norrköping vilket inte får förbises vid undersökningen av 
logistikkostnaden. Flödet mellan produktion och kund styrs av marknadsavdelningen som 
har den dagliga kontakten med kunderna. Detta gör att även kunderna i stor utsträckning 
påverkar logistikkostnaderna då de ställer krav på både leveranser av och kvaliteten på  
produkterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 Övergripande system. 

4.2.1 Studerat system 
I detta avsnitt kommer det studerade systemet att presenteras. En diskussion om 
logistikorganisationen hos Wargöns bruk kommer även att föras för att få en 
utgångspunkt i vilka logistikkostnader som existerar inom Holmen Paper, Wargöns bruk. 
 
De kostnadsposter som är lämpliga att börja med är de teoretiska kostnaderna som 
återfinns i kapitel 5.4 Logistikens totalkostnad. De kostnadssegment som ingår är 
Lagerföring, Lagerhållning, Transport, Administration samt Övriga kostnader. Om det 
under arbetets gång visar sig att det finns kostnader som anses vara av intresse som inte 
visat sig i teorin, beskrivs dessa i samband med den verksamhet där de uppstår. 

Figur 4.2 Studerat system. 

I Figur 4.2 ovan beskrivs det studerade systemet. Fokus kommer alltså att ligga på all den 
verksamhet som administrerar, transporterar, hanterar samt lagrar produkter inom 
Holmen Paper, Wargöns bruk. 

4.2.2 Logistikorganisationens kostnader 
I detta avsnitt kommer en diskussion att föras för att få fram vilka aktiviteter samt vilka 
kostnader som finns med avseende på logistik på Holmen Paper AB, Wargöns bruk. 

FVL RVL 

ADM. 

PIA TRP TRP 
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4.2.2.1 Administration 
För att förstå ett logistiksystem måste man först skilja på tre olika sorters flöden, 
materialflöde, informationsflöde samt betalningsflöde. Det materiella flödet består av 
godsets transporter genom systemet. Materialet skall in i systemet, förflyttas, förädlas ett 
antal gånger i systemet, förflyttas igen, lagras för att sedan säljas och transporteras ut ur 
systemet. Detta kan ske på olika sätt beroende på vart i systemet materialet befinner sig. 
Det som är viktigt är att se på vilka funktioner som krävs för att flödet skall ske så 
kostnadseffektivt som möjligt, vilken administration som används, samt vilken 
information som utbyts och på vilket sätt. Betalningsflödet kommer ej att undersökas 
eller analyseras i detta arbete. 

4.2.2.2 Transport 
Transportplaneraren sköter all samordning av transporterna, själva transporterna sköts av 
utomstående transportörer. Det är viktigt att vara på det klara med vad som skall ingå i 
transportverksamheten, kostnaden för förflyttningen av material måste anses som en 
transportkostnad, det vill säga fraktkostnaden. Kostnader som uppstår vid in- och 
utlastning hör däremot till lagerhållningskostnaden och inte till transportkostnaden som 
framgår av kapitel 5.4.2 Lagerhållningskostnader. Det är även viktigt att komma ihåg att 
kostnaden för transportplaneraren är en administrativ kostnad och inte en 
transportkostnad. 

4.2.2.3 Lagerhållning 
Logistikorganisationen använder sig av centrallager vid fabrik samt en lageranläggning i 
anslutning till en hamnterminal. Kostnader som uppstår vid driften av lagren samt den 
utrustning och den personal som sysselsätts i lagerarbetet kommer bland annat att ingå i 
kostnadsanalysen.  

4.2.2.4 Lagerföring 
Intressant är att undersöka hur lagernivåerna ser ut vid de olika lagerpunkterna samt om 
man exempelvis kan minska lagernivåerna för att minska det bundna kapitalet. Det är 
även viktigt att få med kostnaden för lager i produktionen så kallade produkter i arbete, 
PIA i Figur 4.2. Den lagerränta Holmen Paper, Wargöns bruk, skall även analyseras för 
att se vilka faktorer som ingår och vilka som eventuellt borde ingå. 

4.2.2.5 Övrigt 
För Holmen Paper, Wargöns bruk ingår kostnaden för emballering som en post under 
övriga logistikkostnader. Detsamma gäller för logistikrelaterade kostnader samt för 
materialkostnader, se kapitel 5.4.5 Övriga kostnader. 



 19

4.2.3 Studerade kostnader 
I detta kapitel struktureras de kostnader som kommer att studeras och analyseras i denna 
rapport upp. Nedan följer en precisering av vilka kostnader som finns och vart de uppstår. 
 
♦ Administrativa kostnader (uppkommer i ADM, se Figur 4.2) 

• Personalkostnader – lönekostnader och omkostnader för logistikaktiviteter som 
lagerstyrning, inköp, orderhantering, material- och produktionsstyrning. 

• Datasystem – kostnader för logistikrelaterade datasystem 
♦ Transportkostnad (uppkommer i TRP, se Figur 4.2) 

• Försörjning – Transport från leverantör till fabrik. 
• Distribution – Transport från färdigvarulager, FVL, till kund. 

♦ Lagerhållningskostnad (uppkommer i TRP, RVL, PIA och FVL, se Figur 4.2) 
• Hantering – lönekostnader för godsmottagning, ankomstkontroll, råvarulager, 

färdigvarulager, emballering, interntransporter och utlastning. 
• Utrustning – omkostnader för truckar och övriga inventarier för hanteringen. 
• Driftskostnader – kostnader för lager och hanteringsbyggnader, till exempel hyra, 

värme, el och vatten. 
♦ Lagerföringskostnader  

• Kapital – bundet kapital i råvarulager, produkter i arbete, färdigvarulager och 
under transport, vid ägande, (RVL, PIA, FVL samt TRP i Figur 4.2). 

♦ Övriga kostnader (uppkommer i TRP, RVL, PIA och FVL, se Figur 4.2 ) 
• Emballage – material för emballering 
• Pallar – hyra eller köp av pallar, pallkragar, lådor etc. 

 
Hela sammanställningen är tagen från Aronsson 2002. 
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5 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer ett antal olika teorier, som kommer att användas för att lösa de 
uppgifter och besvara de frågor som tagits fram i uppgiftspreciseringen, att diskuteras. 
En del av frågorna kommer att besvaras direkt med hjälp av nulägesbeskrivningen och 
endast stödjas av teorin om så anses behövas. Andra kommer helt och hållet att besvaras 
med teorin som bakgrund. 

5.1.1 Logistik 
Logistik förknippas av de flesta med transport och lagring och eftersom de aktiviteterna 
representerar kärnan inom ämnet kan logistik sägas vara läran om effektiva 
materialflöden. Ett kunskapsområde som skall hjälpa oss förstå och hur utformningen och 
hanteringen av materialflödet skall bli effektivare. Logistik har tidigare framställts med 
hjälp av de sju R:en det vill säga Rätt material, i Rätt mängd, i Rätt tillstånd, på Rätt 
plats, i Rätt tid, hos Rätt kund och till Rätt kostnad. Det centrala inom 
logistikverksamheten är att tillfredställa kundens behov och önskemål. Då denna 
beskrivning inte naturligt avgränsar logistik från andra ämnesområden behövs därför en 
mer preciserad definition av begreppet logistik. (Björnland m fl, 2003) 
 
Logistik är den verksamhet som styr materialflödet och de aktiviteter och system som är 
förknippade med detta (Lumsden, 1998). Enligt Council of Logistics Management, som 
är en väl ansedd organisation för logistiker i USA, definieras logistik på följande sätt: 
 
”Logistics Management is that part of Supply Chain Management that plans, implements, 
and controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, 
services and related information between the point of origin and the point of consumption 
in order to meet customers' requirements.” 
 
Logistik är ett område som ständigt utvecklas och innefattar både strategiska och 
operativa aspekter på materialflödet. Strategiska aspekter handlar om den yttre 
effektiviteten det vill säga att göra rätt saker medan den operativa handlar om den inre, att 
göra saker på rätt sätt. Den logistiska kedjan mellan råvara och slutlig konsument blir allt 
mer komplex. I dag är oftast materialflödeskedjan längre med flera olika led av 
leverantörer och kunder. Leverantörerna och kunderna varierar dessutom både vad avser 
karaktär, storlek och relation. Den ständigt ökande efterfrågan, med högre krav från 
kunderna och med en hårdare konkurrens, leder till att komplexiteten i logistikkedjan 
ständigt ökar. (Lumsden, 1998) 

5.2 Logistiksystem 
Enligt Björnland m fl. är logistik ett av de viktigaste områdena i företagens strategiska 
utveckling. En förutsättning för god konkurrenskraft och kostnadseffektivitet är att ha en 
totalvärdering av varuflödet. Organisationen i de flesta företag idag motverkar dock detta 
mål då ansvaret för materialflödet är utspridda på flera olika funktioner. Det är ofta så att 
materialflödet är så komplext att en uppdelning krävs för att få en god överblick för 
planering, kontroll och genomförande. 
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Logistiken måste dock beaktas som en enhetlig process som måste utvecklas och ledas 
som en samordnad och sammanhängande kedja av funktioner i företaget. (Bjornland m fl, 
2003) 
 
För att ur ett logistiskt perspektiv få en god överblick över verksamheten i ett företag 
brukar man dela in den i tre delar, försörjning, produktion och distribution. I 
huvudfunktionerna finns oftast lager, mellan leverantör och företag finns ett råvarulager 
eller materialförråd. I produktionen finns oftast ett antal produktionslager och mellan 
produktionsanläggningen och distributionen ett färdigvarulager. Distributionen består 
ofta av flera nivåer av lager, centrallager som är få till antalet med stort avstånd till 
marknaden samt region- eller lokallager som är små till storleken och placerade nära 
marknaden. (Aronsson m fl, 2003) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5.1 Ett producerande företags logistiksystem (Aronsson m fl, 2003). 

 
Konflikten mellan att ha effektiva funktioner eller att ha effektiva processer är ett av 
problemen för företag idag. I ett funktionsorienterat företag arbetar varje funktion med att 
optimera sin egen verksamhet utan att interagera med avdelningarna före och efter den 
egna. Ordrarna går från avdelning till avdelning utan att avdelningarna har något tätare 
samarbete sinsemellan. Problem som uppstår inom varje avdelning har en tendens att 
adderas i slutändan, ingen är ansvarig för helheten och oftast existerar ett revirtänkande 
som leder till att avdelningarnas bästa prioriteras före företagets. Motsatsen skulle vara 
det processorienterade företaget. (Aronsson m fl, 2003) 
 
I ett processorienterat företag arbetar man med flödet av produkter i fokus. Helheten 
bildas genom ett antal flöden, men funktionerna finns fortfarande kvar. Kunderna är 

Planering och 
styrning 

Inköp Marknadsföring 

Material-
försörjning 

MF FVL Produktion Distribution Kund Kund 

(Produktionslager) (Distributionslager) 
 
 
MF = Materialförråd 
FVL = Färdigvarulager 
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synliga för alla i flödet då man arbetar mot en gemensam grupp kunder, vilket inte är 
fallet i det funktionsorienterade företaget.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det företag som är funktionsorienterat är 
kostnadsoptimerande för varje avdelning för sig, vilket inte betyder att kostnaden för hela 
verksamheten är låg, vilket ett processorienterat företag arbetar för. (Aronsson, 2003)  

5.3 Lönsamhet 
För alla företag handlar målet med verksamheten om att vara lönsam, att bibehålla den 
samt att ständigt försöka förbättra den, detsamma gäller inom logistiken. Lönsamhet i sig 
mäts ofta genom att endast undersöka företagets avkastning vilken kan mätas med hjälp 
av bland annat avkastningen på eget kapital, räntabiliteten. (Lumsden, 1998) 

• Räntabilitet = Vinst/Eget kapital 
 
Det är dock inte helt entydigt vad exakt som skall ingå i begreppet vinst eller i begreppet 
eget kapital. Vinsten kan till exempel vara vinsten för aktieägarna alternativ vinsten före 
bokslutsdefinitioner, vinsten innefattar oftast det egna eller det sysselsatta kapitalet 
(Olhager, 2000). I eget kapital kan man räkna med värderingar av tillgångar såväl som 
latenta skuldebrev.(Lumsden, 1998) 
 
För att få fram ett tydligt mått på vilka faktorer som är viktiga för att mäta lönsamhet 
multiplicerar vi in omsättningen i både täljare och nämnare i uttrycket för räntabiliteten. 
(Olhager, 2000, Lumsden, 1998). Det nya uttrycket ger oss då två faktorer, 
vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten, som multiplicerade med varandra 
definierar lönsamheten. 

• Lönsamhet = Vinstmarginal/kapitalomsättningshastighet. 
 

Relationen mellan de faktorerna kan användas för att ta fram ett så kallat 
lönsamhetsdiagram, se Figur 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Figur 5.2 Lönsamhetsdiagram (Lumsden, 1998). 
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Ur diagrammet kan vi läsa att det finns tre olika sätt att förbättra lönsamheten, att 
reducera kostnaderna, att öka intäkterna samt att minska det kapital som är bundet i lager, 
vilket kan ses i Figur 5.2. För att på bästa sätt öka lönsamheten bör företag arbeta med 
alla tre sätten samtidigt. Genom att till exempel sänka kostnaderna i tillverkningen kan 
vinstmarginalen påverkas positivt, kapitalomsättningshastigheten kan ökas genom att 
exempelvis minska lagerhållningen. Dock måste det kapital som frigörs genom minskade 
lager placeras, det räcker inte med att bara minska lagernivåerna för att öka lönsamheten. 
Ett sätt att göra detta är att till exempel återbetala lån eller starta tillverkning av nya 
produkter (Lumsden, 1998). 

5.3.1 Du-Pont schema 
Ett sätt att analysera begreppet lönsamhet är att använda sig av ett Du-Pont-schema,  
se Figur 5.3 Ett sådant schema används för att illustrera hur olika faktorer påverkar 
lönsamheten. 
 

 

 

 

 

Figur 5.3 Du-Pont schema (Olhager, 2000). 

Diagrammet ger en tydlig struktur över vilka samband som finns kring lönsamhet, 
kapitalbindning samt kostnadsstruktur samt vilka konsekvenser förändringar i olika 
faktorer gör för lönsamheten. 
 
För att ett företag skall ha en lönsamhet som är långsiktig och inte kortsiktig krävs att de 
har goda egenskaper inom områden som anses viktiga ur en strategisk synvinkel för 
konkurrenskraften på marknaden. Områdena är kvalitet, leveransförmåga, 
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kostnadseffektivitet samt flexibilitet. Var vikten bland de olika faktorerna kommer att 
ligga varierar beroende på vilken typ av produkter man tillverkar. 
I samtliga fall leder de olika målen till en konfliktsituation. Det övergripande målet, som 
tidigare nämnts, god lönsamhet gör att man måste göra avvägningar mellan de övriga 
målen. Inom produktionsekonomin, där ekonomi och teknik integreras, måste sådana 
avvägningar ständigt göras. Produktionsfunktionens mål kan delas upp i tre delmål: 
 

• God leveransförmåga genom hög lagertillgänglighet eller kort och säker 
leveranstid. 

• Låg tillverkningskostnad per styck genom högt och jämnt resursutnyttjande. 
• Låg kapitalbindning i material genom kort genomloppstid i produktionsprocessen. 

 
Målen kan samverka eller motverka varandra. Till exempel kan en god leveransförmåga, 
vilket ofta kräver hög lagertillgänglighet, hamna i konflikt med den höga 
kapitalbindningen i material som uppstår, vilket inte är bra för lönsamheten. Den största 
målkonflikten är oftast den som uppstår mellan tillverkningskostnad och genomloppstid 
(Olhager, 2000). 

5.3.2 Den logistiska målmixen 
En annan teori är den så kallade logistiska målmixen, se Figur 5.4, som består av tre 
komponenter, leveransservice, logistikkostnader samt kapitalbindning. Slutsatsen är att 
det är helheten av de tre faktorerna som skall vara så bra som möjligt. Det spelar ingen 
roll om till exempel logistikkostnaden är låg om leveransservicen är dålig. En dålig 
leveransservice leder till förlorade kunder och minskade intäkter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5.4 Den logistiska målmixen (Lumsden, 1998). 

Inom logistik finns det en intäktsskapande del, leveransservicen. Begreppet är 
övergripande och handlar om hur ett företag presterar gentemot sina kunder. En bra 
leveransservice kan handla om allt från att företaget är snabbt på att leverera varor till 
sina kunder och alltid det som lovats eller att distributionen är så pass bra att 
transportskador aldrig uppkommer. Leveransservicen är den faktor som på längre sikt 
alltid påverkar intäkterna, positivt eller negativt (Lumsden, 1998). 
 
Både Du-Pontschemat och den logistiska målmixen visar att det inte finns ett lätt sätt att 
påverka lönsamheten, det gäller att se helheten. En förändring som anses skapa en bättre 
lönsamhet i en del av företaget kan ha motsatt effekt i en annan. Både Du-Pontschemat 

Leveransservice 
• Leveranstid 
• Leveranssäkerhet 
• Servicenivå 
• Flexibilitet 

Logistikkostnader 
• Hantering 
• Transport 
• Styrning 

Kapitalbindning 
• Förråd 
• PIA 
• Lager 
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och den logistiska målmixens resultat leder tillbaka till lönsamhetsdiagrammet i Figur 
5.2. Du-Pontschemat genom sina tre delmål som handlar om att öka intäkterna, minska 
kostnaderna samt öka kapitalomsättningshastigheten, vilket görs genom att minska det 
bundna kapitalet. Detsamma gäller den logistiska målmixen, med sina tre komponenter, 
kapitalbindning, leveransservice och logistikkostnader. Minskad kapitalbindning leder till 
högre kapitalomsättningshastighet, hög leveransservice genererar högre intäkter och låga 
logistikkostnader minskar de totala kostnaderna. 

5.4 Logistikens totalkostnad 
I detta avsnitt kommer de kostnadsposter som anses tillhöra logistik att definieras och 
förklaras mera ingående. Viktigt är att alla kostnadsposter finns med inte bara de 
kostnader som uppstår inom den egna avdelningen. Detta görs eftersom det finns 
kostnader som beroende på beslut gör att andra kostnader påverkas, positivt eller 
negativt, det vill säga det är totalkostnaden som är viktig, inte enskilda kostnader för sig 
(Aronsson m fl, 2003). 
 
För att ta fram vilka kostnader som skall användas i analysen av de totala 
logistikkostnaderna sammanställs tidigare undersökningar samt vilka poster som ingår i 
respektive undersökning nedan i Tabell 5.1. De olika modellerna finns inte med i 
källförteckningen då hela sammanställningen är tagen ifrån Aronsson 2002.  
 
Modell 1 (Abrahamsson och Aronsson, 1999) 
Modell 2 (Coyle, Bardi, Langley, 1992) 
Modell 3 (Daganzo, 1999) 
Modell 4 (Persson och Virum, 1996) 
Modell 5 (Lewis, Cullington, Steele, 1956) 
Modell 6 (Delaney, 2000, bygger på ALford & Bangs (1955), Heskett et al (1973)) 
Modell 7 (Harrison, 1999) 
Modell 8 ( Friedman, 1997) 
Modell 9 (HRFOCUS, Dreyer, 2000) 
Modell 10 (Alfakonsult, löpande projekt) 
Modell 11 (Christopher, 1998) 
Modell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Transportkostnader X X X X X X X X X X X 
Administrativa kostnader X     X X X  X   
Lagerhållningskostnader X X X X X X X X  X X 
Lagerföringskostnader X X X X X X X X  X X 
Emballeringskostnader X            
Kostnad för returnerade varor          X    
Kostnad för utebliven 
försäljning  X  X X        
Kommunikation och IT X            
Produktionskostnader     X        
Orderbehandling    X X     X X 
Ordersärkostnader       X X     
Övriga kostnader X            

Tabell 5.1 Sammanfattning av logistikkostnadsmodeller (Aronsson, 2002). 
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Ur tabellen kan utläsas att 
kostnadsposterna som ingår varierar 
mellan undersökningarna.  
 
Aronsson m fl. har valt att ta med de 
kostnader som anses aktuella att ta hänsyn 
till i de flesta fall. Nedan ges en förklaring 
till dels vilka poster som ingår samt vad de 
olika posterna innehåller. 

     
  

 

 

Figur 5.5 Totalkostnadsmodell (Aronsson m fl, 2003). 

5.4.1 Lagerföringskostnader 
Lagerföringskostnader är de kostnader som finns för lagrade produkter i alla delar av 
materialflödet. Kostnaderna uppstår vid kapitalbindning samt för den risk det innebär att 
ha varor i lager. Kapitalet i sig är ingen kostnad utan räknas om med hjälp av en 
kapitalränta till den kostnad det bundna kapitalet orsakar.  
 
De riskkostnader som finns är inkurans, svinn, kassationer, värdeminskning samt 
kostnader för försäkringar (Aronsson m fl, 2003). Lagerföringskostnaderna uttrycks som 
en lagerränta där ovanstående kostnader samt avkastningskravet ingår (Aronsson, 2002).  

5.4.2 Lagerhållningskostnader 
Lagerhållningskostnaderna utgörs av de fasta kostnader som uppstår vid driften av ett 
lager. I kostnaderna ingår kostnader för byggnader, utrustning och personal. 
Lagerhållningskostnaderna brukar delas upp i tre delar för att få en bättre överblick över 
de olika kostnaderna, delarna är hantering, utrustning och driftkostnader. Nedan följer en 
beskrivning vilka poster som ingår i de olika delarna.  
 
Hantering:  
I hanteringskostnaderna ingår kostnader för godsmottagning, ankomstkontroll och 
inlagring av inkommande gods. Andra delar som ingår är lönekostnaderna för de interna 
transporterna, utlastning, råvarulager, färdigvarulager samt emballering. 
 
Utrustning: 
I utrustningskostnaderna ingår alla kostnader som har med övriga inventarier att göra. I 
denna kostnadspost ingår de omkostnader som finns för truckar och annan 
hanteringsutrustning. 
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Driftskostnader: 
Driftkostnadsposten består av de kostnader som uppstår av att äga och driva lager och 
lagerbyggnader till exempel hyra, värme, el och vatten (Aronsson, 2002) 
 
Lagerhållningskostnaderna är oberoende av den lagrade volymen på kort sikt om 
volymen håller sig inom ett bestämt intervall. Vid ökande alternativt minskade 
lagringsvolymer, då man hamnar utanför intervallet, påverkas kostnaderna och kan ses 
som halvfasta istället för fasta (Bengtsson & Einås, 2004).        

5.4.3 Transportkostnader 
Transportkostnaderna omfattar de kostnader som uppstår vid administration samt 
utförande av transporter. I denna kostnadspost inkluderas kostnader för transporter som 
utförs mellan företagets egna anläggningar samt externa transporter. Kostnaderna som 
uppstår vid interna transporter inom samma anläggning hamnar, som tidigare sagts, under 
lagerföringskostnaderna. 
 
Transportkostnaderna delas in i två poster, försörjning och distribution. I försörjning 
ingår de transporter som sker från leverantör till fabrik och i distribution ingår 
transporterna som sker från färdigvarulager till kund (Aronsson, 2002). 

5.4.4 Administrativa kostnader 
Administrativa kostnader är de kostnader som uppstår i samband med den administration 
som krävs kring logistiken i ett företag. I posten ingår bland annat kostnaderna för den 
administrativa personalen, kostnader för kommunikation och IT samt kostnaderna för 
orderbehandling. Den administrativa kostnaden kan vara lämplig att fördela på varje 
order och benämns då ordersärkostnad. Ordersärkostnaden kan dock innehålla andra 
kostnader än de administrativa vilket måste beaktas så att inte samma kostnad räknas 
dubbelt (Aronsson, 2003). Kostnaderna delas in i två grupper: 
 
Personalkostnader: 
I personalkostnader ingår lönekostnader samt de omkostnader som uppstår vid aktiviteter 
inom logistik. Dessa kostnader är lagerstyrning, inköp, orderhantering samt material- och 
produktionsstyrning. 
 
Datasystem: 
I datasystem ingår alla de kostnader som uppkommer vid användandet av datorsystem i 
den logistiska verksamheten. 
 
Det är enligt Aronsson, 2002, mycket svårt att mäta kostnaden för det administrativa 
arbete som är direkt knutet till logistik, det vanligaste sättet att mäta denna kostnad är att 
använda sig av ett schablonvärde. Det är dock viktigt att ta stor hänsyn till de 
administrativa kostnaderna då tidigare studier visat att de utgjort en betydande del av den 
totala logistikkostnaden. Enligt Aronsson uppskattas den administrativa kostnaden till 
15 % av den totala logistikkostnaden. 
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5.4.5 Övriga kostnader 
Enligt Aronsson m fl. kan övriga logistikkostnader innefatta mycket. De tar upp fyra 
exempel på kostnader som måste anses relateras till logistikkostnader. Nedan listas dessa 
exempel upp: 
 
Informationskostnader:  
Informationskostnaderna är de kostnader som uppstår vid användandet av de 
informationssystem som stödjer och driver materialflödet. 
 
Emballagekostnader:  
Emballagekostnaderna uppstår vid användandet av förpackningsmaterial till exempel 
lastbärare, returemballage och olika sorters kartonger som skyddar produkterna. 
 
Enligt Aronsson, 2002, bör kostnader för emballeringsmaterial, arbetskostnaden samt 
kostnaden för eventuella paketeringsmaskiner räknas till emballagekostnaden. Dock ingår 
endast kostnaden för emballage och pallar i posten då arbetskostnaden ingår i posten för 
lagerhållning. Då emballeringskostnaden är bransch- och produktberoende kan den vara 
en ansenlig del av den totala logistikkostnaden. Till kostnaden för emballage räknas två 
poster, den första innehåller kostnaderna för materialet som går åt till emballering till 
exempel kartong, plast, tejp och band. Till den andra posten, pallar, räknas hyra eller köp 
av pallar, pallkragar, lådor etcetera. 
 
Logistikrelaterade kostnader: 
Logistikrelaterade kostnader uppstår som en följd av val som görs inom logistiken, nya 
kostnader kan till exempel uppstå i försäljningen om produktionen ändras. Kostnaden 
uppstår alltså i en annan del av företaget där det krävs mer logistiska resurser till följd av 
förändringen. 
 
Materialkostnader: 
Materialkostnaden i sig är inte en kostnad som skall inräknas i logistikkostnaden. Det 
som däremot skall räknas in är den kostnad som uppstår då materialet transporteras hem 
(Aronsson, 2003). 

5.5 Faktorer som påverkar logistikkostnader 
Den logistiska verksamheten har som mål att ha så låga kostnader som möjligt, men att 
enbart se logistiken ur ett kostnadssänkande perspektiv är felaktigt. Enbart låga kostnader 
inom logistik kan ge effekter så att slutresultatet blir negativt vilket inte är målet. I detta 
avsnitt kommer faktorer som indirekt påverkar logistikkostnaderna att förklaras. 
 
Enligt Christopher, 1998, representerar exempelvis tid en kostnad inom logistiken, för 
långa ledtider kan även förknippas med fler kostnader till exempelvis straffavgifter 
gentemot kunderna. Det finns ett direkt samband mellan längden på den logistiska kedjan 
och de lager som finns i den. En lagerföringskostnad uppstår till exempel ständigt de 
dagar produkterna finns i kedjan. 
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5.5.1 Kundservice 
Kundservice är det begrepp som omfattar kvaliteten mellan företag och dess kunder, både 
före, under och efter själva leveransen. Leveransservice är det begrepp inom kundservice 
som har med den fysiska distributionen att göra. 
 
För att få en klar bild över vad leveransservice är för något delar man upp det i ett antal 
serviceelement, vilka tillsammans bildar en heltäckande bild av begreppet. Vilket element 
som är viktigt varierar med avseende på bransch, kund eller konkurrenssituation. 
 
Leveranstid 
Leveranstid är det element som visar den tid det tar från order till leverans. Att få snabba 
leveranser är i vissa fall mycket viktigt till exempel då produktionsutrustning står stilla i 
väntan på reservdelar (Aronsson m fl, 2003). 
 
Lagertillgänglighet 
Lagertillgängligheten är det mått som används för att mäta sannolikheten för att en 
lagerförd vara finns i lager, det vill säga leveransberedskap ifrån lager (Mattsson 2002). 
Måttet är bara tillämpligt på lagerförda varor, för produkter som tillverkas direkt mot 
kundorder kan man inte prata om lagertillgänglighet. Ett annat ord som av gammal 
tradition ofta används för samma sak är servicenivå (Aronsson m fl, 2003). 
 
Lagerservicenivå 
Lagerservicenivån är måttet på verklig leveransförmåga. Den utsträckning med vilken 
lagerförda produkter kan levereras direkt till kund (Mattsson, 2002). 
 
Leveransprecision 
Leveransprecision är måttet på i vilken utsträckning en lovad leverans kan ske vid 
utlovad tidpunkt (Mattsson, 2002). Flera undersökningar har visat att många kunder 
prioriterar hög leveransprecision framför kort leveranstid. Biltillverkare, som använder 
sig av små eller inga buffertar framför monteringslinjerna är speciellt känsliga för 
bristande leveransprecision. Det är inte bara sena leveranser som kan ställa till problem, 
även för tidiga leveranser kan var oönskade när lagerutrymmena minskar (Aronsson m fl, 
2003). 
 
Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerheten är den säkerhet med vilken rätt produkt i rätt kvantitet kan levereras 
(Mattsson, 2002). Att leveranssäkerheten skall var i det närmaste perfekt tar de flesta 
kunder för givet. Bristande rutiner i orderhantering och dokumentation kan leda till 
problem att upprätthålla leveranssäkerheten (Aronsson m fl, 2003).  
 
Leveransflexibilitet 
Flexibiliteten är den faktor som visar förmågan att anpassa sig till aktuella kundönskemål 
och förändringar i pågående order (Mattsson, 2002). Flexibiliteten visar även förmågan 
att kunna följa konjunktursvängningar och andra efterfrågesvängningar samt att kunna 
hantera introduktionen av nya produkter samt utfasningen av gamla. Flexibilitet handlar 
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om att skapa förutsättningar för att klara av att det inte blir som man har planerat, oavsett 
om det är kunder, marknaden, eller något annat som förändras (Aronsson m fl, 2003). 

5.5.2 Logistikorganisation 
Traditionellt används speditions- och transportavdelningar inom företag till att ”sända 
varor idag som är färdiga imorgon till lägsta möjliga frakt” vilket är en omöjlig uppgift. 
Speditionsavdelningen är traditionellt en ren expeditionsavdelning inom företaget. Ett 
bättre sätt att utnyttja resurserna är att skapa en självständig servicefunktion till bland 
annat inköps- och marknadsavdelningarna. Avdelningen bör ha ansvar för frågorna 
angående val av emballage, tranportsystemuppläggningar, expedition, lagerlokalisering, 
personal, hantering, vissa bankfrågor, dokumentation, information och försäkring. 
Dessutom måste avdelningen ansvara för det ADB-system, som handlägger, styr och 
bevakar företagets externa flöden, implementeras, underhålls och utvecklas. Den absolut 
viktigaste funktionen är dock ansvaret över leveransvillkoren. Om man inte kan avgöra 
leveransvillkoren inom avdelningen har man ingen nytta av alla andra ”byggstenar”. 
Funktionen bör därför organiseras för handläggning och ha ett övergripande ansvar för  
 

• Frakt, speditions- och hanteringsinköp, transportemballage, transportförsäkring 
samt 

• Delta i beslut bland annat angående företagets lagerlokalisering, fastställande av 
ledtider och servicegrader samt inköpskriterier, exempelvis val av leveransvillkor 
etcetera 

• Utveckling av transportadministrativa system och informationssystem 
• Koordination, samt den dagliga styrningen och övervakningen av företagets 

externa flöden, såväl in som ut (Pewe, 2002). 
 
Enligt Pewe (2002) bör den dagliga styrningen och transportövervakningen inom större 
företag eller koncerner handläggas decentraliserat. Uppfattningen att en låg frakt 
kännetecknar en väl handlagd sändning är en lika utbredd uppfattning som den är 
felaktig. Den del av transportkostnaden som vi kallar frakt utgör bara en liten del av den 
totala transportkostnaden, se Figur 5.6. 
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Figur 5.6 Transportkostnadens olika delar (Pewe, 2002) 
I vissa fall kan det vara bra att betala lite mer i frakt vilket kan leda till att totalkostnaden 
för den fysiska distributionen sänks avsevärt. Transporterna kan skräddarsys efter olika 
målgruppers behov, vilket medför lägre distributionskostnader men även ökar godwill-
värdet för företaget. Möjligheten att ha lägre säkerhetslager och lägre kapitalbindning 
ökar vid fungerande transporter och informationen om dessa. Företag som har 
leveransvillkor som innebär att man själv styr transporterna medför att kostnaderna för 
skador och svinn kan minskas. Oftast är det så att det är värt att lägga en extra krona på 
transporterna för att uppnå tillförlitlighet och styrning (Pewe, 2002). 

5.5.3 Transport- och speditionstjänster 
Företag har i allmänhet en relativt dålig kunskap om sitt gods värde per ton, 
transportfrekvensen eller sändningsstorleken i snitt. Det man vet om är att man levererar 
en viss typ av varor med, i bästa fall, leveransvillkor som gör att företaget kan styra 
transporten fram till destinationen. Traditionellt har fraktinköpen utförts av exempelvis 
lagerchefen, som har företagets praktiska erfarenhet av gods, produkter etc. Frågorna 
kring den logistik som påverkar kunder och leverantörer tillhör dock de viktigaste 
beslutsområden inom ett företag. Upphandlingen av frakter och speditionstjänster tillhör 
också samma kategori. Att förstå de logistiska sambanden inom verksamheten och på så 
sätt få en bättre möjlighet att värdera kompetens och resultat av organisationens 
fraktupphandlingar är oerhört viktigt. Transportinköpen ses idag som en viktig del inom 
distributionslogistiken men även inom inköp- och produktionslogistiken. 
Transportupphandlingar blir en samordnad del i den logistiska kedjan. Schablonmässigt 
sägs att fraktkostnaden för ett företag utgör cirka 3-6 procent av omsättningen.  
(Pewe, 2002) 
 
Varje företag försöker utifrån sin egen kunskap och kompetens hitta rätt bland 
marknadens utbud av transport- och speditionstjänster. Av erfarenhet kan visas att de 
flesta företag har ett för dåligt underlag i sina offertförfrågningar. Förfrågan ställs 
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dessutom endast till ett begränsat antal aktörer, fraktberäkningsvillkoren är inte klart 
uttryckta och kunskapen om vad transportmarknaden egentligen kan erbjuda är 
ofullständig. Dessutom har marknaden för dessa tjänster gjort det oerhört svårt för 
kunden att avgöra vilka transportofferter som är mest kostnadseffektiva. De prisvillkor 
som är fördelaktiga för ett flöde kan ha en motsatt effekt på ett annat. 
 
Allt eftersom kunskapen inom logistik ökar och man får en helhetssyn över den logistiska 
verksamheten kan vissa tendenser i en del företag urskiljas. Företagen agerar aktivt med 
funktioner för transport, ekonomi och logistik. De externa transporterna har man för 
ambition att styra, samordna och kontrollera så att den lägsta totalkostnaden erhålls. 
Transportavtalen sträcker sig dessutom över en längre tid då komplexiteten i 
upphandlingen samt avskrivningstider för specialanpassad teknik måste tas hänsyn till 
(Pewe, 2002). 

5.5.4 Rationella transporter 
De rationella transporterna kan sägas ha likheter med ett isberg, det visar bara två 
tiondelar av sin totala volym, vilket är de direkta transportkostnaderna. De övriga åtta 
tiondelarna är dolda och därför svåra att överblicka. För att minska den totala kostnaden 
för det fysiska distributionssystemet finns det enligt (Pewe, 2002) ett antal olika 
komponenter som kan påverkas. Dessa komponenter är: 
 

 Transportsätt 
 Fysiska distributionsupplägg 
 Hjälpmedel, till exempel container, flak, pall, traliers, specialvagnar, 

maffiavagnar etcetera. 
 Emballage och säkring. 
 Hanteringsutrustning. 
 Antal omlastningstillfällen. 
 Transportvägarnas beskaffenhet. 
 Stuvning och säkring. 
 Kutymer i olika länder eller orter 
 Tull och andra bestämmelser. 
 Mutor. 
 Planering och praktisk erfarenhet.  

 
Hur arbetet med dessa faktorer sköts påverkar även andra faktorer som är mycket viktiga 
för ett företags kostnader. En av dessa faktorer är en som inte kan mätas men som är 
oerhört viktig, nämligen goodwill. Goodwill kan avgöra om en kund fortsätter att köpa ett 
företags produkter eller väljer att ta en annan leverantör nästa gång. Den andra faktorn är 
skadekostnaden som kan vara en oerhört stor kostnadspost. I denna post ingår 
kostnaderna för ersättningsleveranser, förseningar, produktionsstopp etcetera.  För att 
företaget skall få det bästa utfallet måste man ta hänsyn till samtliga pusselbitar och skapa 
den bästa helheten (Pewe, 2002). 
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5.6 Tidigare undersökningar 

5.6.1 Establish 
Establish är ett konsultbolag i Skandinavien som arbetar med konsulttjänster inom 
försörjningskedjor och deras problematik. Establish har som marknadsidé att effektivisera 
interna och externa flöden av varor, tjänster och information för företag med konkreta 
åtgärdsförslag inom försörjning, produktion och distribution. Som en del av detta utför 
Establish varje år en benchmarking för att undersöka hur bra företag är på logistik och 
hur stora logistikkostnaderna är i genomsnitt (www.establish.se). Logistikkostnaderna 
mäts från den del av kedjan där varorna är färdigproducerade och ställs i relation till 
försäljning och såld vikt (Westerholm, kontinuerlig kontakt).  
 
I undersökningen ingår transportkostnader, lagerhållningskostnader, 
administrationskostnader samt lagerföringskostnader. I transportkostnaderna ingår 
samtliga transporter till och från fabrik. I kostnaderna för lagerhållning ingår bland annat 
kostnaderna för lagerytor, hyror/avskrivningar samt direkt material för frakt och packning 
det vill säga emballeringsmaterialet. I lagerföringskostnaderna används en konstant 
kostnad på 10 % av lagervärdet för att beräkna kapitalkostnaden, anledningen till detta är 
att säkerställa undersökningens jämförbarhet på lång sikt. Värdet täcker kapitalkostnader, 
skatter, försäkringar samt inkurans. För exakt definition av vilka kostnadsposter som 
ingår i Establish benchmark se Bilaga 5 Kostnadsdefinitioner Establish. 
 
Enligt Establish benchmarking ligger företag inom samma produktvärdeskategori som 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk på en total logistikkostnad som är cirka 13 % av den 
årliga försäljningen. I Figur 5.7 nedan presenteras de olika kostnadsposternas andel i 
förhållande till årlig försäljning. 
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Figur 5.7 Fördelning av logistikkostnaderna för företag inom samma produktvärdeskategori som 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk 2003 (Westerholm, kontinuerlig kontakt). 
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5.6.2 Transportkostnadens betydelse 
För att uppnå den lägsta totala logistikkostnaden måste företag sträva efter att bland annat 
hitta den punkt där summan av kostnaden för lager, lagerföring och lagerhållning, samt 
transportkostnaden är som lägst. Transporterna är därför oerhört viktiga när det gäller att 
hitta en optimal punkt. I Figur 5.8 nedan illustreras detta grafiskt.  

 
Figur 5.8 Samband mellan låg totalkostnad och lager- och transportkostnader 
(www.tfk.se/publik/2003_13.pdf, 2003). 
Sändningars storlek och leveransfrekvens bestäms utifrån kundkrav och 
produktionsplaner men även utifrån ett logistiskt perspektiv. Vid transporter mellan 
enskilda företag är det oftast kunden som bestämmer både storleken på transporten och 
frekvensen. Producenten anpassar sig efter de krav som kunden har för att förhindra att 
onödiga lager byggs upp. Vid satsvis produktion är det dock omöjligt att inte ha en viss 
mängd varor i lager för att tillgodose de kundkrav som finns 
(www.tfk.se/publik/2003_13.pdf). 
 
I en studie genomförd av European Logistics Association påvisas en tydlig tendens där 
kostnaden för distributionen har minskat väsentligt under 1990-talet. Undersökning visar 
logistikkostnaderna i förhållande till det totala försäljningsvärdet, se Figur 5.9. 
Undersökningen visar tydligt att kostnaden för transporterna är den enskilt största posten 
i de totala logistikkostnaderna. Siffrorna för 2003 är endast en prognos över förväntat 
resultat (A.T. Kearney/ELA, 1999).  
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Figur 5.9 Logistikkostnaderna i förhållande till försäljningsvärde (A.T. Kearney/ELA, 1999). 
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6 Emperi 
I detta kapitel kommer den data som samlats in att redovisas. Utifrån insamlad data 
kommer sedan en analys att genomföras och eventuella förbättringsmöjligheter kommer 
att presenteras. 

6.1 Logistikkostnader hos Holmen Paper AB, Wargöns bruk 
På Holmen Paper AB, Wargöns bruk hölls den 29 december 2004 en lång intervju med 
logistikchef Gunnar Fredén. Samma dag hölls även en mindre intervju med 
redovisningsansvarige Astrid Andersson för att få fram de logistikkostnader som Gunnar 
Fredén inte kunde redovisa. För att ta reda på hur lagernivåerna för Wargöns bruk ser ut 
har även en intervju med Torbjörn Hildemar, Avdelningschef massa Wargöns bruk, 
genomförts.  
 
Nedan följer en sammanställning av Holmen Paper AB, Wargöns bruks 
logistikkostnader. För hela kostnadsunderlaget inklusive uträkningsmetoder se Bilaga 3 
Logistikkostnader Holmen Paper AB, Wargöns bruk. 

6.1.1 Lagerföringskostnader 
För att få fram hur mycket kapital som var bundet i verksamheten under år 2003 
insamlades siffror från redovisningsansvarige Astrid Andersson. Kostnaden uppgick för 
år 2003 till totalt 10,4 miljoner kronor, där den största posten är kostnaden för bundet 
kapital som låg på 5,5 miljoner kronor. Kostnaden för försäkring av produkter är en 
uppskattning då Holmen Paper AB har en gemensam försäkring som gäller alla 
transporter som sker i företaget. Lagerföringskostnaden presenteras i Tabell 6.1 nedan. 
 
Lagerföringskostnader  Kostnad (kr) 
Värde råvarulager totalt 17 975 900
Värde produkter i arbete (halvfabrikat) 11 872 800
Värde färdigvarulager totalt (helfabrikat) 34 911 000
Kalkylränta 8,5%
Kapitalkostnad lager (värde * kalkylränta) 5 504 575
Inkurans 3 800 000
Svinn -
Kassation 1 110 000
Försäkring av produkter -
    
Totalt  10 414 575

Tabell 6.1 Lagerföringskostnad för Holmen Paper AB, Wargöns bruk 2003. 
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6.1.2 Lagerhållningskostnad 
Lagerhållningskostnaden uppstår vid driften av lagret vid Holmen Paper AB, Wargöns 
bruk som ligger i anslutning till produktionen i Vargön. Den totala kostnaden uppgick till 
cirka 6,3 miljoner kronor för år 2003. De två största kostnadsposterna är kostnaden för 
utlastning samt hanteringsutrustning i form av truckar. De olika 
lagerhållningskostnaderna presenteras i Tabell 6.2 nedan. 
 
Lagerhållningskostnader   Kostnad (kr) 
Hyra ej spec
Värme ej spec
Städning ej spec
El och vatten ej spec
Totalt per år 10 000
Lönekostnader för godsmottagning 800 000
Ankomstkontroll (ingår i kostnadspost ovan)   
Råvarulager 300 000
Färdigvarulager 300 000
Emballering 700 000
Interntransporter 700 000
Utlastning  1 500 000
Truckar 1 600 000
Övrig hanteringsutrustning 380 000
Totalt 6 290 000

Tabell 6.2 Lagerhållningskostnader för Holmen Paper AB, Wargöns bruk 2003. 

6.1.3 Transportkostnad 
Kostnaden för transporterna till och från Wargöns bruk uppgår för år 2003 till cirka 74,9 
miljoner kronor. Av denna kostnad stod intransporterna för 22 miljoner kronor och 
uttransporterna för 52,9 miljoner kronor. Totalt transporterades 109 383 ton papper från 
fabriken i Vargön under 2003. Siffrorna för intransporterna insamlades från logistikchef 
Gunnar Fredén medan uttransporterna ficks från Holmens IT-system. Kostnaderna 
presenteras i Tabell 6.3 nedan. 
 
Transportkostnader   Kostnad (kr) 
Kostnader för inkommande transporter 22 000 000
Kostnader för utgående transporter 52 941 372
Totalt  74 941 372

Tabell 6.3 Transportkostnaderna för Holmen Paper AB, Wargöns bruk 2003. 

6.1.4 Administrationskostnad 
Som tidigare nämnts är de administrativa kostnaderna den kostnad som uppstår vid de 
aktiviteter som på något sätt stöder det logistiska flödet. I kostnaden ingår även den 
personal som är placerad vid Holmen Papers säljkontor runt om i Europa som arbetar 
med Wargöns produkter.  Totalt kostade administrationen för år 2003 6,9 miljoner kronor 
för Holmen Paper AB, Wargöns bruk. För ingående poster se Tabell 6.4. 
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Administrativa kostnader   Kostnad (kr) 
Ordermottagning och fakturering 3 200 000
Inköp 1 600 000
Orderhantering samt material och 
produktionsstyrning 1 000 000
Logistikrelaterade datasystem 500 000
Utleveranser 600 000
Totalt 6 900 000

Tabell 6.4 Administrationskostnaderna för Holmen Paper AB, Wargöns bruk 2003. 

6.1.5 Övriga kostnader 
I posten övriga kostnader ingår endast det material som används vid emballering av 
Holmen Paper AB, Wargöns bruks produkter. Posten innehåller tre olika poster, 
emballage för rullar, plugg till rullarna samt emballeringsmaterial till ark som innefattar 
kostnaden för de pallar som används. Kostnaden för den arbetskraft som används till 
emballering ingår i kostnadsposten lagerhållning som redovisas i kapitel 6.1.2. De olika 
kostnaderna presenteras i Tabell 6.5 nedan. 
 
Övriga kostnader   
Emballage rulle 3 959 000
Emballage rulle (plugg) 2 178 000
Emballage ark 4 025 000
Totalt per år 10 162 000

Tabell 6.5 Övriga kostnader för Holmen Paper AB, Wargöns bruk 2003. 

6.1.6 Total logistikkostnad 
I Tabell 6.6 sammanställs kostnaden för de olika kostnadsposterna för Holmen Paper AB, 
Wargöns bruk. Den totala kostnaden uppgår till 108,7 miljoner kronor. Utifrån tabellen 
kan man tydligt se att transportkostnaden är den enskilt största kostnaden följt av 
lagerföringskostnaden. 
Kostnadslag Kostnad (kr) 
Lagerföringskostnad 10 414 575
Lagerhållningskostnad 6 290 000
Transportkostnad 74 941 372
Administrationskostnad 6 900 000
Övriga kostnader 10 162 000
Totalt 108 707 947

Tabell 6.6 Total logistikkostnad för Holmen Paper AB, Wargöns bruk 2003. 
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6.2 Holmen Paper AB, Wargöns bruks kundservice 
Leveranstiden hos Holmen Paper AB, Wargöns bruk är normalt 14 dagar. Vid beställning 
av artiklar i standardformat kan leverans ske direkt då dessa ständigt finns i lager. Av 
Wargöns bruks kundordrar är mellan 40 och 50 procent i standardformat vilket innebär 
att dessa kan levereras direkt om kunden så önskar.  
 
Då lagertillgängligheten endast kan mätas på de artiklar som lagerförs kan endast en 
utvärdering av Holmen Paper AB, Wargöns bruks standardsortiment utföras. Eftersom 
dessa artiklar alltid finns i lager är lagertillgängligheten hög. Detsamma gäller 
lagerservicenivån då standardprodukter i stort sett alltid kan levereras direkt. 
Undantagsvis kan det ske att lagertillgängligheten minskar, detta beror enligt Gunnar 
Fredén att en del kollin kan ha malts ner för att återanvändas i produktionen utan att detta 
registrerats i det datasystem som finns som registrerar produktion, lager och distribution. 
 
Leveransprecisionen är måttet på hur ofta en leverans sker på utlovad tidpunkt. 
Leveransprecisionen för Holmen Paper AB, Wargöns bruk är också den hög, det sker i 
stort sett aldrig att en leverans är försenad enligt logistikchef Gunnar Fredén. I de fall 
misstag har skett vid leverans är det på grund av att man har levererat för mycket papper. 
Detta behöver dock inte vara positivt utan kan rakt motsatt vara negativt enligt Aronsson, 
m fl. (2003) då det kan uppstå problem med lagringskapacitet hos kunderna. 
 
Leveransflexibiliteten visar förmågan att bland annat följa aktuella kundkrav, 
konjunktursvängningar och efterfrågesvängningar. För Holmen Paper AB, Wargöns bruk 
är leveransflexibiliteten relativt hög. Produktionen får dock i vissa lägen stå still då 
konjunkturen går ner och orderingången är låg. Enligt logistikchef Gunnar Fredén skulle 
eventuellt produktionen kunna vara igång trots låg orderingång. Detta bland annat 
beroende på att den rörliga kostnaden är så låg i förhållande till den fasta att det är mer 
ekonomiskt att hålla produktionen igång än att låta den stå. 
 
Förmågan att följa aktuella kundkrav är för Holmen Paper AB, Wargöns bruk hög, detta 
mycket beroende på pappersbrukets storlek. Med endast en pappersmaskin är det relativt 
enkelt att ändra produktionen med avseende på aktuella kundkrav och deras krav på rätt 
kvalitet. 

6.3 Osäkerhet i undersökningen 
I kapitel 2.2.3 diskuteras eventuella felkällor som kan uppstå i undersökningen. En del av 
de kostnader som avsågs att ta fram har inte funnits i den form som definieras i den 
teoretiska referensramen. I vissa fall har en uppskattning av vissa kostnader behövts göra 
för att uppfylla syftet med undersökningen. I detta kapitel diskuteras de uppskattningar 
som gjorts under arbetets gång. 

6.3.1 Kostnader 
Holmen Paper AB, Wargöns bruks logistikkostnader har tagits fram genom intervjuer.  
En uppskattning har gjorts i flera av kostnadsposterna för att se hur stora kostnaderna var 
för år 2003. I vissa fall har det visat sig att kostnaden för en viss typ av arbete visat sig 
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vara annorlunda än vad som framkommit under intervjuerna, genom en analys av till 
exempel bokslutsredovisningen. Dock har kostnaderna i dessa fall visat sig vara lägre än 
vad som angivits under intervjuerna  
 
Kostnaden för lagerföringen har tagits fram med hjälp av redovisningsansvarig Astrid 
Andersson. Siffrorna har kunnat preciseras med hjälp av siffror upptagna i bokföringen 
för år 2003. Dock är det lite oklart om vad som ingår i vissa av posterna och vad som 
exakt tillhör den logistiska verksamheten. En sådan kostnad är förrådsmaterial, vilken 
uppgår till cirka 10 miljoner kronor. Denna kostnad har räknats med i sin helhet viket kan 
vara felaktigt.  
 
Transportkostnaderna har kunnat redovisas exakt gällande de utgående transporterna. I 
detta fall har Holmen Paper AB, Wargöns bruk kunnat redovisa samtliga ingående 
faktorer som till exempel kostnaden för huvudtransport, sluttransport, lagring och 
försäkring under transport. I kostnaden för de inkommande transporterna är det dock 
oklart exakt vilka faktorer som ingår. Anledningen till att en djupare analys ej har 
genomförts är den tidsbrist som uppkommit i slutet av detta arbete. 

6.3.2 Muntliga källor 
Kostnaderna i denna undersökning har tagits fram genom djupintervjuer med berörda 
personer, främst logistikchefen på Wargöns bruk men även ekonomiansvarig för 
Wargöns bruk. Fakta har även inhämtats från Holmen Papers datasystem då det visat sig 
möjligt. 
 
En del av de kostnader som uppgivits i denna undersökning, bland annat de 
administrativa kostnaderna för arbete med logistik, kan vara missvisande. Det är svårt att 
uppskatta hur stor del av tiden arbete med logistik som sysselsätts med arbete med 
logistik. För att få fram en korrekt siffra måste djupintervjuer göras med samtliga 
anställda inom administrationen. Denna typ av undersökning är dock oerhört omfattande 
och har inte kunnat genomföras på grund av tidsbrist. Dock litar författaren på att 
logistikchefen på Wargöns bruk har en mycket god uppfattning över hur mycket arbete 
som ägnas åt logistikarbete. 
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7 Analys 
Utifrån insamlad data kommer i detta kapitel en analys av de olika kostnadsposterna att 
göras samt eventuella förbättringsförslag att presenteras. 

7.1 Lagerföringskostnader 
Lagerföringskostnaderna uppgår till cirka 10,5 miljoner kronor eller 10 procent av den 
totala logistikkostnaden för Holmen Paper AB, Wargöns bruk. Av dessa kostnader är 
kostnaden för färdigvarulagret den enskilt största posten vilken uppgår till cirka 3 
miljoner kronor. Kostnaden för råvarulagret uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor och för 
produkter i arbete, halvfabrikat, till cirka 1 miljon kronor, se Bilaga 3 Logistikkostnader 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk. Den totala kostnaden känns enligt författaren relativt 
hög med tanke på Wargöns bruks storlek.  
 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk har två typer av färdigvarulager, ett kundlager samt ett 
brukslager. I kundlagret lagras de produkter som väntar på att transporteras iväg till kund. 
I brukslagret finns ständigt Holmen Paper AB, Wargöns bruks hela standardsortiment 
vilket uppgår till cirka 110 artiklar, för exakt artikelsortiment se Bilaga 4 Holmen Paper 
AB, Wargöns bruks brukslager. Artiklarna är fördelade så att det finns 60 stycken olika 
standardkvaliteter i rullformat samt 57 olika artiklar i arkformat. Lagret för rullar 
innehåller omkring 2 000 ton papper eller cirka 40 ton per artikel, lagernivåerna varierar 
dock och kan enligt logistikchef Gunnar Fredén händelsevis vara 100 ton per artikel.  
 
Brukslagret för ark innehåller cirka 1 200 ton papper eller cirka 20 ton i snitt per artikel. 
Målsättningen för Holmen Paper AB, Wargöns bruk är att aldrig ha mer än 40 ton osålt 
arkat papper i lager per artikel i brukslagret. 
 
Enligt logistikchef Gunnar Fredén plockas de kundordrar som beställs i standardbredder 
direkt från färdigvarulagret trots att leveranstiden är så pass väl tilltagen att tillverkning 
hade kunnat ske. Anledningen som han ser det är att Holmen Paper AB, Wargöns bruk 
sparar plats i sina lager samtidigt att man aldrig får restrullar kvar på dessa ordrar.  
 
För att minska kostnaderna i posten lagerföringskostnader bör Wargöns bruk utvärdera 
och analysera hur lagernivåerna kan minskas och på så sätt minska den totala 
kapitalbindningen, vilken under 2003 uppgick till cirka 5,6 miljoner kronor, se Bilaga 3 
Logistikkostnader Holmen Paper AB, Wargöns bruk. Detta bör ske genom att först och 
främst undersöka lagernivåerna per artikel i färdigvarulagret. En omfattande analys bör 
genomföras där en genomgång av hur lagernivåerna varierat under föregående års 
produktionscykler, vilket i Holmen Paper AB, Wargöns bruk är två veckor långa. Ett 
säkerhetslager per artikel bör bestämmas i färdigvarulagret som innehåller tillräckligt 
med lagrat papper för att täcka förslagsvis en produktionscykel. Detta för att täcka upp 
eventuella produktionsproblem samt om en kundorder inkommer mitt i en 
produktionscykel och ordern inte kan tillverkas förrän efterföljande produktionscykel.  
 
Under arbetets gång har det dock framkommit att vissa lager eventuellt inte går att 
minska, ett sådant lager är rullagret i samband med AM 5. I mellanlagret ligger rullar som 
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skall arkas men för att kvaliteten skall bli den rätta på den färdiga produkten krävs en 
mellanlagring. Enligt Gunnar Fredén är den längsta och optimala lagringstiden två veckor 
lång det vill säga en produktionscykel på PM5. Det framkommer dock även att denna 
lagringstid för det mesta inte hålls utan kortare lagringstid är mer regel än undantag.  
 
En genomgång av lagernivåerna vid AM5 är därför ytterligare en åtgärd som borde 
genomföras. Detta för att undersöka hur mycket papper som bör lagras så att en konstant 
produktion ut till färdigvarulagret kan hållas utan att ha ett för stort mellanlager som 
binder kapital. I dagsläget ligger lagernivån på papper som väntar på att arkas på cirka 
2 000 ton vilket verkar vara relativt mycket då det från AM5 går cirka 70 ton arkat papper 
per dygn ut till färdigvarulagret.  
 
Lagernivån beror delvis på att artiklarna har olika bredder vilket kan göra det svårt att 
minska lagren. Då det produceras cirka 500 ton papper från AM5 i veckan borde 
lagernivån ligga, om man skall följa den optimala mellanlagringstiden, på cirka 1 000 ton 
vilket är två veckors produktion för AM5. Att något måste göras för att minska 
kapitalbindningen visar sig tydligt. 
 
För att komma till rätta med problem med felaktig produktion införs under våren 2005 ett 
nytt system för att komma till rätta med överproduktion. Vid emballeringen, som är 
slutstationen i produktionen, skall det numera visas ett besked på maskindatorerna till 
maskinoperatören att när en order är full kan ytterligare emballering mot den ordern ej 
genomföras. Detta kommer som författaren ser det att skapa problem i form av platsbrist 
och i förlängningen eventuellt även oplanerade stopp. Emballeringsoperatören skall inte 
behöva fatta beslut om vad han skall göra av de rullar som har överproducerats, 
situationen skall aldrig behöva uppstå.  
 
Grundtanken med att ha ett automatiskt system för att hindra överproduktion mot redan 
fulla ordrar är god men denna planering bör ske redan i början av produktionen. Det är i 
början av produktionen som problemen skall åtgärdas inte i slutet när skadan redan är 
skedd. Produktionsplaneringen bör planera för den produktion som skall levereras plus 
det spill som förekommer genom produktionen i form av till exempel kantskärning. På 
detta sätt kommer inte problemet vid emballeringen att uppstå enligt författaren. 

7.2 Lagerhållningskostnader 
Holmen Paper AB, Wargöns bruks lagerhållningskostnad uppgick år 2003 till cirka 6,3 
miljoner kronor. De två kostnadsposterna som är störst är posterna som innehåller 
utlastning och truckar, vilket kostade 1,5 respektive 1,6 miljoner kronor för året. 
Kostnaden för att driva lagren uppgår till endast 10 000 kr för år 2003. Kostnaden hålls 
nere tack vare att lagren är kallager och inte kräver någon uppvärmning. Det som kostar 
är bland annat den tid som läggs ner på städning av lokalerna samt den sammanslagna 
kostnad som finns för el och vatten, se Bilaga 3 Logistikkostnader Holmen Paper AB, 
Wargöns bruk  
 
Lagerhållningskostnaden kan även den tänkas minska med hjälp av effektivare hantering. 
I dagsläget sköts hanteringen av totalt 14 personer varav tre stycken är skiftgående. Den 
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kostnadspost som eventuellt skulle kunna bli mindre genom effektivare hantering är 
utlastningen, där det idag finns fem stycken anställda dagtid. I denna post måste dock en 
avvägning göras mellan hur väl hanteringen sköts idag och hur den skulle kunna skötas 
med mindre personal. Det är inte aktuellt att minska antalet anställda om företaget på så 
sätt kommer att minska sin servicegrad gentemot sina kunder på grund av förseningar 
etcetera. 

7.3 Administrativa kostnader 
Holmen Paper AB, Wargöns bruks administrativa kostnader uppstår inte enbart vid 
fabriken i Wargön. Kostnader finns även på de säljkontor runt om i Europa som 
sysselsätter den personal som säljer Wargöns produkter. Under 2003 arbetade personal 
vid 11 stycken säljbolag runt om i Europa med försäljning av produkterna som tillverkas i 
Wargön, till detta skall läggas två anställda vid kontoret i Sverige, totalt sysselsätter 
administrationen 10 heltidstjänster. Av den administrativa kostnaden är kostnaden för 
ordermottagning och fakturering den största med en kostnad av 3,2 miljoner kronor. Den 
administrativa kostnaden uppgår totalt till cirka 6,9 miljoner kronor, se Bilaga 3 
Logistikkostnader Holmen Paper AB, Wargöns bruk. 
 
För Holmen Paper AB, Wargöns bruks del uppgår andelen administrativa kostnader till 1 
procent av den totala omsättningen eller 6 procent av den totala logistikkostnaden. Vid en 
jämförelse så kan man säga att Holmen Paper AB, Wargöns bruks administrationskostnad 
är låg. Enligt Aronsson 2002 uppskattas kostnaden till 15 procent av den totala 
logistikkostnaden, Wargöns administrationskostnad är inte ens hälften. 

7.4 Transportkostnader 
Kostnadsposten för transport är den post som är den enskilt dyraste kostnaden. 
Transportkostnaden uppgick till totalt 74,9 miljoner kronor för år 2003. Av detta uppgår 
kostnaden för de ankommande transporterna till 22 miljoner kronor och de utgående 
transporterna till 52,9 miljoner kronor, se Bilaga 3 Logistikkostnader Holmen Paper AB, 
Wargöns bruk.  
 
Eftersom Holmen Paper AB, Wargöns bruk står för samtliga leveranser ut till sina kunder 
innehåller kostnadsposten alla kostnader som uppkommer i samband med transporterna 
såsom frakt, spedition, tullkostnader, omlastningskostnader etcetera.  
 
Avtalen kring transport- och speditionstjänster knyts årsvis och inköpen sköts av 
logistikchef Gunnar Fredén för Holmen Paper AB, Wargöns bruk. Avtalen är generella 
och innefattar även den ISO-certifiering som Wargöns bruk har, vilka är ISO 9001:1994 
samt ISO 14001:1996. Avtalen gäller från den 1 mars till den sista februari årligen. 
Anledningen till att avtalen inte gäller från den 1 januari till den 31 december är enligt 
Gunnar Fredén att prishöjningarna sker från den 1 januari varje år. Eftersom Wargöns 
bruk har avtal som sträcker sig till den sista februari slipper man betala prishöjningen 
under perioden från den första januari till den siste februari.  
 
Den dagliga styrningen samt transportövervakningen skall enligt Pewe (2002) ske 
decentraliserat vilket är fallet med Holmen Paper AB, Wargöns bruk då detta sköts av 
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den lokala logistikchefen. Det är även så att Wargöns bruk har leveransvillkor till sina 
kunder vilka innebär att man sköter om hela transporten själv. Enligt Pewe (2002) är detta 
ett bra sätt att ha kontroll över de skador samt det svinn som kan uppstå, vilket i Wargöns 
bruks fall är väldigt låga. Dock kan det enligt Pewe vara så att prisvillkor som är 
fördelaktiga i ett flöde kan ha motsatt effekt i ett annat vilket kan vara fallet hos Wargöns 
bruk.   
 
Wargöns bruk arbetar med cirka 15 transportörer där den billigaste transportören på varje 
marknad väljs ut. Priset för transporten är bland de viktigaste faktorerna vid val av 
transportör men transportörens kapacitet och tillförlitlighet vägs också in. Med vissa av 
transportörerna används ”flat rate” vilket innebär att Holmen Paper AB, Wargöns bruk 
betalar ett pris per ton oavsett kvantitet och ort. 
 
Wargöns bruks totala fraktpris, som tidigare nämts, för utgående transporter år 2003 låg 
på totalt 52,9 miljoner kronor vilket ger ett fraktpris på 484 kronor per ton enligt Holmen 
Paper AB, Wargöns bruks siffror. I förhållande till omsättningen står kostnadsposten 
transportkostnader för 10,9 procent. Av den totala logistikkostnaden står 
transportkostnaden för 69 procent av kostnaden.  
 
Att kostnaden är en sådan stor del av den totala logistikkostnaden beror till viss del på 
avståndet till kunderna. Då Holmen Paper AB, Wargöns bruks kunder till 80 procent 
ligger utanför Sveriges gränser speglas givetvis på kostnaden. Dock använder sig en del 
av Holmen Paper AB, Wargöns bruks transportörer ibland av så kallad ”flat rate” vilket 
ger ett väldigt enkelt debiteringsförfarande. Detta förfarande innebär dock att en 
noggrann genomgång görs och att Holmen Paper AB, Wargöns bruk har haft ett 
långvarigt samarbete med speditören. 
 
Den stora kostnadsposten i transportkostnaden är enligt Holmen Paper AB, Wargöns 
bruks egna siffror kostnaden för huvudtransporten som ligger på 371 kronor per ton för år 
2003, se Tabell 7.1. Det är enligt författaren här den största kostnadsreduceringen borde 
ske.  
 
Transportkostnad/ton (SEK)
Huvudtransport 371
Sluttransport 39
Hanteringskostnad 17
Lagring 5
Transportförsökring 5
Inrikes 47
Totalkostnad 484

Tabell 7.1 Uppdelning transportkostnad (Karlsson, kontinuerlig kontakt) 

Då det enligt logistikchef Gunnar Fredén i stort sett inte existerar några reklamationer på 
grund av transportskador borde Holmen Paper AB, Wargöns bruk eventuellt kunna 
minska kostnaderna för huvudtransporten. Kostnaderna per ton minskar ju mer utrymme 
som används på utnyttjade lastbilar. Under 2003 uppgick andelen fulla transporter till 
75 % av det totala antalet transporter. En kostnadsbesparing kan genereras om Wargöns 
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bruk försöker att minska den del av transporterna, 25 % under 2003, som inte fyller hela 
lastbilar. Detta skulle generera en minskad transportkostnad per ton för Holmen Paper 
AB, Wargöns bruk. Kostnaden för frakten är för Wargöns bruk är låg men detta innebär 
eventuellt inte att hela sändningen är väl handlagd enligt Pewe (2002). Det gäller att se 
alla delar av det teoretiska isberg som förklaras i kapitel 5.5.2 Logistikorganisation.  
 
Ett val man kan göra är att öka emballeringskostnaderna och samtidigt försöka minska 
kostnaderna för transporterna. Detta skulle kunna vara tillvägagångssättet för Holmen 
Paper AB, Wargöns bruk då det enligt logistikchef Gunnar Fredén har en del av kunderna 
klagat på emballaget. Förslagsvis kunde Wargöns bruk byta till ett mer tåligt 
emballeringsmaterial, vilket troligtvis ger en högre kostnad för emballeringen, och 
samtidigt generera en sänkning av transportkostnaderna genom att produkterna blir mer 
tåliga mot hårdare hantering. En minskad kostnad för huvudtransporten med 5 procent 
och samtidigt en ökad kostnad för emballeringsmaterial med 5 procent skulle generera en 
total kostnadssänkning med 1,5 miljoner kronor på ett år. 

7.5 Övriga kostnader 
Emballeringskostnaden uppgår till 10,1 miljoner kronor per år, se Bilaga 3 
Logistikkostnader Holmen Paper AB, Wargöns bruk. Kostnaden innefattar den plast av 
sträckfilmstyp som används vid Holmen Paper AB, Wargöns bruk samt de pallar och 
pallkragar som används till arkat papper. Av den totala logistikkostnaden härrörs 
9 procent av kostnadsposten till övriga kostnader. Vid relation till omsättningen står 
kostnadsposten för 1,5 procent. 
 
Enligt Gunnar Fredén finns det ett antal problem med att använda plast som 
emballeringsmaterial. Ett av problemen är att plasten blir laddad med statisk elektricitet 
och drar åt sig damm och smuts från lagringsplatsen. Smutsen på produkterna gör att en 
del kunder har blivit negativt inställda till den typ av emballering som Holmen Paper AB, 
Wargöns bruk använder sig av. Därför undersöker man möjligheterna med att byta ut 
plastmaterialet mot något annat material som inte skall ha samma problem.  
 
Kostnaden för emballeringen är, som nämnts i kapitel 7.4 Transportkostnader, en 
kostnadspost som eventuellt kan öka. Dock bör detta endast ske om en kostnadsbesparing 
kan ske på transporten i form av till exempel lägre pris på huvudtransporten. 
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7.6 Total logistikkostnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7.2 Total logistikkostnad 2003.  
Som man kan utläsa av Tabell 7.2 uppgick kostnaden för Holmen Paper AB, Wargöns 
bruks logistikkostnad till cirka 108,7 miljoner kronor. Under samma år såldes totalt 
109 383 ton papper, i Tabell 7.3 nedan redovisas logistikkostnaden som del av 
försäljningspriset. Kostnaden har delats upp för att ställas i relation till hur stor del av 
försäljningen rulle respektive ark står för. Dessutom skiljer sig kostnaden för 
emballeringsmaterialet mellan rulle och ark. Detta redovisas under övrig kostnad i Tabell 
7.3 nedan. 
 
Logistikkostnad Rulle Ark 
Lagerföringskostnad 10 414 575 10 414 575
Lagerhållningskostnad 6 290 000 6 290 000
Transportkostnad 74 941 372 74 941 372
Administrativ kostnad 6 900 000 6 900 000
Totalt (exkl övrig kostnad) 98 545 947 98 545 947
Sålda ton 98 000 21 500
Andel av försäljning 82,0% 18,0%
Logistikkostnad exkl övrig kostnad 80 815 923 17 730 024
Övrig kostnad 6 137 000 4 025 000
Total logistikkostnad 86 952 923 21 755 024
      
Pris per ton 887 1 012
Försäljningspris 5359 6989
Andel av försäljningspriset 16,6% 14,5%

Tabell 7.3 Logistikkostnadens andel av försäljningspriset för år 2003. 

Total logistikkostnad 2003  
• Lagerföringskostnad: 10 414 575 kr. 
• Lagerhållningskostnad: 6 290 000 kr. 
• Transportkostnad: 74 941 372 kr. 
• Administrationskostnad: 6 900 000 kr. 
• Övriga kostnader: 10 162 000kr. 

 
Summa: 108 707 947 kr 
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7.7 Logistikkostnadernas andel  
Logistikkostnadernas andel av den totala omsättningen uppgår till 15,7 procent. Den 
största enskilda kostnadsposten är den för transportkostnaden vilket uppgår till 10,9 
procent av omsättningen, i siffror 74,9 miljoner kronor. I Figur 7.1 nedan visas de olika 
kostnadsposternas andelar av omsättningen. 

Logistikkostnadernas fördelning av 
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Figur 7.1 Logistikkostnadernas fördelning av nettoomsättningen. 
Av den totala logistikkostnaden står transportkostnaden för huvuddelen av kostnaden, 
hela 69 procent. Lagerföringskostnaden är den näst största kostnadsposten med 10 
procent, administrationskostnaden står för 6 procent och lagerhållning på 6 procent. 
Kostnadsposten övriga kostnader står för resterande 9 procent av den totala 
logistikkostnaden, se Figur 7.2. 

Fördelning av Holmen Paper AB, Wargöns bruks 
logistikkostnader
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Figur 7.2 Fördelning av Holmen Paper AB, Wargöns bruks logistikkostnader. 
I Tabell 7.4 har kostnadsposternas del av den totala logistikkostnaden, den totala 
logistikkostnaden, kalkylräntan, omsättningen samt logistikkostnadens del av 
omsättningen sammanställts.  
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  Holmen Paper AB, Wargöns bruk 

Kostnad 
procent den av totala 

logistikkostnaden
Lagerföringskostnad 10%
Lagerhållningskostnad 6%
Transportkostnad 69%
Administrationskostnad 6%
Övriga kostnader 9%
    
Lagerränta 8,5%
    
Total logistikkostnad 108 707 947
Omsättning 690 633 054
TLK i % av omsättning 15,7%

Tabell 7.4 Sammanfattning Holmen Paper AB, Wargöns bruks logistikkostnad. 

7.8 Jämförelse med Establish benchmark 
Vid en jämförelse mellan Holmen Paper AB, Wargöns bruk och resultatet från Establish 
benchmark, se Figur 7.3 ser vi att kostnadsposterna för Holmen Paper AB, Wargöns bruk 
när det gäller lagerföring och administration är relativt lika. I kostnadsposten 
administration har kostnaden för orderhantering lagts till då denna från Establish har 
redovisats separat, detta för att kostnadsposten i denna rapport ingår i kostnaden för 
administration. Holmen Paper AB, Wargöns bruks kostnader för lagerföring och 
administration visar sig vara i snitt med företag som tillverkar produkter med samma 
värde.  
 
I kostnaden för lagerhållning ingår i Establish benchmark kostnaden för 
emballeringsmaterial, se Bilaga 5 Kostnadsdefinitioner Establish. Därför har kostnaden 
för Holmen Paper AB, Wargöns bruks emballering, i denna rapport benämnd övrig 
kostnad, lagts ihop med kostnaden för lagerhållning. Att kostnaden är under medelvärdet 
beror troligtvis på att de enda kostnader som Holmen Paper AB, Wargöns bruk har för 
lagerhållning är den personal som krävs för drivandet av lagren. De andra företagen har 
troligtvis mycket högre driftskostnader för sina lager än de 10 000 kronor som Holmen 
Paper AB, Wargöns bruk betalar årligen för el, vatten och värme. I jämförelse ligger 
Holmen Paper AB, Wargöns bruks totala kostnad för lagerhållning under medelvärdet.  
 
Den kostnad som skiljer sig mest från Establish benchmark är kostnaden för 
transporterna. Holmen Paper AB, Wargöns bruks kostnad för transporter är cirka 4,4 % 
högre än vad som visar sig av benchmarkundersökningen. Enligt Holmen Paper AB, 
Wargöns bruk hålls en hög servicegrad till ett lågt pris. Frågan som bör ställas är om man 
har en för hög servicegrad till en för dyr kostnad, vilket kan antas, då skillnaden mellan 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk transportkostnad och Establish benchmark är stor. 
Detta styrker ytterligare det förslag som tidigare givits att försöka minska 
transportkostnaden per ton genom att höja kostnaden för emballeringsmaterial.   
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Jämförelse mellan Holmen Paper AB, Wargöns 
bruks logistikkostnader och Establish benchmark
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Figur 7.3 Jämförelse mellan Holmen Paper AB, Wargöns bruks logistikkostnader och Establish 
benchmark. 

7.9 Känslighetsanalys 
I kapitel 6.3 diskuteras de osäkerheter som har uppkommit vid framtagandet av Holmen 
Paper AB, Wargöns bruks logistikkostnader. Därför kommer i detta kapitel en 
känslighetsanalys att genomföras för att visa på inom vilka kostnadsgränser som Wargöns 
bruks logistikkostnader ligger. Två olika scenarier kommer att presenteras, ett högt och 
ett lågt, för en mer utförlig beskrivning av beräkningarna i detta kapitel se Bilaga 6 
Beräkningar känslighetsanalys. 

7.9.1 Högkostnadsscenario 
I detta scenario kommer kostnaderna ändras så att den totala logistikkostnaden ökar. 
Förändringen sker genom att kostnaderna förändras procentuellt så mycket som anses 
rimligt. De procentuella förändringarna har tagits fram i samråd med uppdragsgivaren. 
 

• Kalkylräntan som används vid beräknandet av lagerföringskostnaden har höjts 
från 8,5 procent till 9,5 procent. Kostnaden för lagerföringen ökar därmed med 
cirka 648 000 kronor till totalt 11 062 172 kronor, en ökning med 6 procent på 
den totala lagerföringskostnaden. 

 
• Lagerhållningskostnaden ökar med 5 procent vilket motsvarar ungefär en anställd, 

cirka 310 000 kronor. Den totala lagerhållningskostnaden ökar från 6 290 000 
kronor till 6 604 500 kronor.  

 
• Transportkostnaden för uttransporterna ökas genom en ökning av kostnaden på 

huvudtransporten med 5 procent, från 371 kronor till 389 kr. Den totala 
transportkostnaden per ton blir därmed 503 kronor per ton. Den totala 
transportkostnaden hamnar på 76 910 266 kronor vilket motsvarar en ökning med 
3 procent. 
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• Administrationskostnaden ökas med 5 procent vilket motsvarar ungefär en 
anställd till totalt 7 245 000 kronor. 

 
• Den övriga kostnaden ökas genom att höja kostnaden på allt emballeringsmaterial 

med 5 procent. Kostnaden ökar totalt med 508 000 kronor till totalt 10 670 100 
kronor. 

 

Kostnadslag 
Beräknad kostnad 
(kr) 

Maximal kostnad 
(kr) Ökning i procent 

Lagerföringskostnad 10 414 575 11 062 172 6%
Lagerhållningskostnad 6 290 000 6 604 500 5%
Transportkostnad 74 941 372 76 910 266 3%
Administrativ kostnad 6 900 000 7 245 000 5%
Övriga kostnader 10 162 000 10 670 100 5%
Total kostnad 108 707 947 112 492 038 3%

 Tabell 7.5 Maximal logistikkostnad för Holmen Paper AB, Wargöns bruk. 

Den totala logistikkostnaden kommer vid ett högkostnadscenario att öka med 3 procent, 
se Tabell 7.5, jämfört med beräknad kostnad. Det är dock högt osannolikt att alla 
kostnader kommer att öka samtidigt men logistikkostnaden för Holmen Paper AB, 
Wargöns bruk kommer inte att överstiga 112,5 miljoner kronor. 

7.9.2 Lågkostnadsscenario 
I motsats till högkostnadscenariot minskas kostnaderna i detta scenario procentuellt så att 
den totala logistikkostnaden minskas. Kostnadsminskningarna har tagits fram i samråd 
med uppdragsgivaren för att få en rimlig nivå på använda procentsatser. 
 

• Kalkylräntan sänks från 8,5 procent till 7,5 procent. Kapitalbindningen minskar 
med cirka 650 000 kronor till 4,9 miljoner kronor, motsvarande en total sänkning 
av lagerföringskostnaden med 6 procent. 

 
• Lagerhållningskostnaden sänks med 5 procent. Kostnaden minskar med cirka 

310 000 kronor, en heltidsanställd. 
 
• Transportkostnaden för huvudtransporten sänks med 5 procent från 371 kr per ton 

till cirka 352 kronor per ton. Kostnadssänkningen på huvudtransporten genererar 
en kostnadsminskning på den totala transportkostnaden med cirka 2,1 miljoner 
kronor, en minskning med 3 procent.  

 
• Administrationskostnaden sänks med 5 procent motsvarande en anställd. 

 
• Kostnadsposten övriga kostnader sänks genom att dels sänka priset med 5 procent 

på emballeringsmaterial. 
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Kostnadslag Beräknad kostnad (kr) Minimal kostnad (kr) Minskning i procent 
Lagerföringskostnad 10 414 575 9 766 978 6%
Lagerhållningskostnad 6 290 000 5 975 500 5%
Transportkostnad 74 941 372 72 863 095 3%
Administrativ kostnad 6 900 000 6 555 000 5%
Övriga kostnader 10 162 000 9 653 900 5%
Total kostnad 108 707 947 104 814 473 4%

 Tabell 7.6 Minimal logistikkostnad för Holmen Paper AB, Wargöns bruk. 

Ur Tabell 7.6 kan man utläsa att kostnaden för hela Holmen Paper AB, Wargöns bruk 
inte kommer att vara lägre än 104,8 miljoner kronor. Procentuellt står 
kostnadsminskningen för lagerföring för den största andelen dock är det 
transportkostnaden som kostnadsmässigt minskar mest. Dock gäller samma resonemang 
här som för den som fördes kring högkostnadscenariot det vill säga att det är osannolikt 
att alla kostnader minskar samtidigt. 

7.9.3 Känslighetsanalysens resultat 
Vid utvärdering av känslighetsanalysen framstår det klart, vilket tidigare nämnts, att den 
kostnad som påverkar resultatet mest är transportkostnaden. Holmen Paper AB, Wargöns 
bruks totala logistikkostnad ligger någonstans i intervallet 104,8 miljoner kronor till 
112,5 miljoner kronor, se Tabell 7.7. 
 

Kostnadslag Minimal kostnad (kr) 
Beräknad kostnad 
(kr) 

Maximal kostnad 
(kr) 

Lagerföringskostnad 9 766 978 10 414 575 11 062 172
Lagerhållningskostnad 5 975 500 6 290 000 6 604 500
Transportkostnad 72 863 095 74 941 372 76 910 266
Administrativ kostnad 6 555 000 6 900 000 7 245 000
Övriga kostnader 9 653 900 10 162 000 10 670 100
Total kostnad 104 814 473 108 707 947 112 492 038

 Tabell 7.7 Holmen Paper AB, Wargöns bruks minsta respektive högsta teoretiska logistikkostnad.  

Vid en jämförelse mellan känslighetsanalysens påverkan på logistikkostnadernas andel av 
den totala logistikkostnaden kan i Tabell 7.8 utläsas att kostnadsandelen för rullar ligger i 
intervallet 16 till 17,1 % av försäljningspriset. Motsvarande andel för ark hamnar i 
intervallet 12,9 till 15 %, för sammanställda tabeller se Bilaga 7 Känslighetsanalysens 
resultat på logistikkostnadernas andel av försäljningspriset. 
 
 Låg  Beräknad Hög  
 Rulle Ark Rulle Ark Rulle Ark 
Försäljningspris/ton år 
2003 5 359 6 989 5 359 6 989 5 359 6 989
Logistikkostnad/ton år 
2003 856 903 887 1 012 915 1 046
Andel av 
försäljningspriset 16,0% 12,9% 16,6% 14,5% 17,1% 15,0%

Tabell 7.8 Känslighetsanalysens påverkan på logistikkostnadens andel av försäljningspriset. 
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8 Slutsatser 
Vid detta examensarbetes början fanns förhoppningen om att utföra ett arbete som skulle 
generera en utvärdering av Holmen Paper AB, Wargöns bruks logistikkostnader. Under 
arbetets gång har därför en sammanställning gjorts för att få en överblick över hur mycket 
logistikverksamheten kostar uppdelad på fem olika kostnadsposter, 
lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader, transportkostnader, administrativa 
kostnader samt övriga kostnader.  
 
Lagerföringskostnaden ligger på cirka 10,4 miljoner kronor per år eller 1,5 procent av 
omsättningen. Författaren skulle gärna se en minskning av denna kostnad genom bättre 
styrning av lagernivåerna både i produktion och i färdigvarulager. Styrningen skall ske 
utifrån prognoser som bygger på försäljningsstatistik samt produktionsstatistik från 
föregående år. Samtidigt skulle författaren vilja se en minskning av den inkurans som 
existerar inom Holmen Paper AB, Wargöns bruk vilken år 2003 uppgick till 3,8 miljoner 
kronor, se Bilaga 3 Logistikkostnader Holmen Paper AB, Wargöns bruk.  
 
Lagerhållningskostnaden består i stort sett enbart av kostnaden för personal och 
hanteringsutrustning, totalt uppgick kostnaden till 6,3 miljoner kronor, se Bilaga 3 
Logistikkostnader Holmen Paper AB, Wargöns bruk, motsvarande 0,9 procent av 
omsättningen år 2003. Kostnaden för byggnader och uppvärmning av dessa är endast en 
marginell kostnad i jämförelse. Kostnadsposten kan enligt författaren inte påverkas 
nämnvärt om inte ett system med bättre hantering kan implementeras och på så sätt spara 
in på personalen och kostnaden för dem. Dock måste den eventuella 
investeringskostnaden sättas i proportion till den kostnadsbesparing som eventuellt kan 
åstadkommas. 
 
Det har visat sig att den kostnad som stod för den största delen av den totala 
logistikkostnaden, inte helt oväntat, är transportkostnaden. Det som författaren dock 
inte förväntade sig var att kostnadsposten var en sådan stor del av den totala 
logistikkostnaden, hela 69 procent, totalt 74,9 miljoner kronor, se Bilaga 3 
Logistikkostnader Holmen Paper AB, Wargöns bruk. En översyn över 
transportkostnaderna samt kostnader direkt knutna till denna är därför den åtgärd som 
troligtvis skulle generera den största besparingen för Holmen Paper AB, Wargöns bruk.  
Samtidigt borde en analys göras för att se vad som sker med transportkostnaden vid byte 
av emballeringsmaterial. Om transportkostnaden per ton kan minskas finns stora 
besparingsmöjligheter för Holmen Paper AB, Wargöns bruk. 
 
De administrativa kostnaderna står för 1 procent av omsättningen eller 6,9 miljoner 
kronor för år 2003, se Bilaga 3 Logistikkostnader Holmen Paper AB, Wargöns bruk. Av 
den totala logistikkostnaden står administrationen för 6 procent, i förhållande till tidigare 
undersökningar en låg siffra. Om administrationen skall minskas måste Holmen Paper 
AB, Wargöns bruk ställa den minskade bemanningen i relation till vilka negativa effekter 
det får i förhållande till kunderna. Vilka kundkrav som finns på servicenivån måste först 
undersökas innan några beslut fattas om eventuella besparingar, ett felaktigt beslut kan 
leda till förlorade intäkter vilket inte är avsikten.  
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De övriga kostnaderna, som enbart består av kostnaden för emballeringsmaterial, 
kostade cirka 10,1 miljoner kronor, se Bilaga 3 Logistikkostnader Holmen Paper AB, 
Wargöns bruk, eller 1,5 procent av omsättningen år 2003. Kostnadsposten skulle kunna 
ökas om det i förlängningen leder till en minskad total kostnad genom, som tidigare 
nämnts, lägre transportkostnad. Dessutom skulle bättre emballering kunna leda till 
nöjdare kunder då det under arbetets gång kommit fram till att vissa av kunderna anser 
emballeringsmaterialet dåligt. Nöjdare kunder kan i förlängningen leda till bättre 
försäljning och högre intäkter.   
 
Den totala kostnaden för Holmen Paper AB, Wargöns bruks logistik uppgick år 2003 till 
totalt 108,7 miljoner kronor.  

8.1 Fortsatta studier 
Under arbetes gång har en rad uppslag till ytterligare studier framkommit. I detta kapitel 
lämnas därför förslag till ytterligare studier inom logistikområdet och kostnader knutna 
till detta ämnesområde. 

8.1.1 Lagerstyrning 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk har ett färdigvarulager som innehåller cirka 110 
stycken olika artiklar i standardformat som ständigt finns i brukslager. Detta genererar ett 
lager som i medellagernivå hade cirka 2 200 ton papper i rullformat samt 1 500 ton i 
arkformat under 2003. Kapitalkostnaden uppgick till för rullar cirka 990 000 kr och för 
ark 863 000 kr, totalt 1 853 000 kr, för beräkningar se Bilaga 8 Uträkningar 
kapitalkostnader färdigvarulager och inkurans. En studie borde därför genomföras där 
lagernivåerna per artikel utvärderas utifrån lagernivåer samt försäljning för att försöka 
minska lagernivåerna i brukslagret till en optimal nivå.  
 
Lagernivåerna verkar variera kraftigt under året, till exempel kan nämnas att 
målsättningen är att inte ha mer än 40 ton per artikel för arkat papper i brukslager. Vid 
underökning låg dock lagernivåerna på 20 ton per artikel, vilket är halva målsättningen.  
 
En liknande undersökning bör även genomföras för det mellanlager som finns i 
anslutning till AM5. Lagret har en genomsnittlig lagernivå på 2 000 ton vilket verkar 
högt. Om en bättre styrning av produktionen kan generera lägre lagernivåer kan kapital 
frigöras från lagerföringskostnaden vilket genererar ett bättre kassaflöde. Samtidigt skulle 
eventuellt en bättre styrning kunna ordna problemen med för kort lagringstid i 
mellanlagret vid AM5. 
 
De artiklar som inte går att sälja på grund av inkurans är även de en kostnadspost som 
kan minska de totala logistikkostnaderna. För år 2003 var kostnaden 3,8 miljoner kronor, 
totalt 900 ton osäljbara produkter. Denna kostnad skulle behöva åtgärdas nedåt för att få 
ut mer produkter till försäljning och på så sätt minska kostnaden och öka intäkterna. En 
minskning av kassationen med 5 % skulle generera en inkomstökning med 477 000 
kronor, för beräkningar se Bilaga 8 Uträkningar kapitalkostnader färdigvarulager och 
inkurans. 



 54

8.1.2 Transportkostnader och övriga kostnader  
Transportkostnaderna borde också ses över för att få en minimal kostnad för utförda 
transporter. Transportkostnaden per ton på 484 kronor kan verka låg men eftersom 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk går med ekonomisk förlust borde man se över om det 
går att skära kostnaden ytterligare. En besparing per transport genererar stora besparingar 
i förlängningen.  
 
En översyn över samtliga transportavtal där samtliga ingående klausuler gås igenom för 
att undersöka om onödiga kostnader existerar är också en åtgärd som författaren föreslår. 
Samtidigt skulle eventuellt ett hårdare förhandlingssätt skapa förutsättningar att få ner 
kostnaden för frakterna från Holmen Paper AB, Wargöns bruk ytterligare. 
 
De övriga kostnaderna är den kostnadspost som eventuellt borde ökas genom ett byte av 
emballeringsmaterial. Ett bättre emballeringsmaterial som ser fräscht ut för kunden 
genererar en bra goodwill vilket, om produkten är bra, kan leda till mer försäljning och 
mera inkomster. Större volymer skulle även kunna innebära en mindre kostnad per ton 
för transporterna vilket bland annat diskuteras i kapitel 7.4 Transportkostnader. 

8.1.3 Kundservice 
Negativt för utvärderingen av Holmen Paper AB, Wargöns bruks kundservice är att 
diskussionen angående kundservicen endast skett med logistikchef Gunnar Fredén på 
Holmen Paper AB, Wargöns bruk. Ett förslag från författaren är därför att en 
undersökning av kundservicen genomförs från Holmen Paper AB, Wargöns bruks 
kunders perspektiv. Denna undersökning kan visa på fler förbättringsåtgärder som skulle 
kunna minska den totala logistikkostnaden för Wargöns bruk. 
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Bilaga 1 Intervjumall 
Alla siffror gäller senast hela räkenskapsår (2003) 
 
Allmänna frågor 

1) Hur stor omsättning har Wargöns bruk? 
 
…………………………………………………………. 
 

Lagerföringskostnader 
1) Hur stor är kapitalbindningen i genomsnitt i: 

♦ Råvarulager 
Slip 
 
………………………………………….. 
Sulfat 
 
………………………………………….. 
Ved 
 
………………………………………….. 
Totalt 
 

………………………………………….. 
♦ Produkter i arbete 
 
………………………………………….. 
♦ Färdigvarulager 

Kundlager 
 

………………………………………….. 
Brukslager 
 
………………………………………….. 

♦ Under transport (vid ägande) 
 
………………………………………….. 

2) Vilken kalkylränta använder Wargöns bruk? 
 

………………………………………….. 
3) Kostnader för inkurans (varor som är förstörda, föråldrade eller på annat sätt 
    osäljbara)? 
 

………………………………………….. 
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4) Kostnader för svinn? 
 

………………………………………….. 
5) Kostnader för kassation? 
 

………………………………………….. 
6) Kostnad för försäkring av produkter? 
 

………………………………………….. 
 

Lagerhållningskostnader 
1) Driftskostnader för lager och hanteringsbyggnader: 

 Hyra: 
 

………………………………………….. 
 Värme: 

 
………………………………………….. 
 Städning: 

 
………………………………………….. 
 El och vatten: 

 
………………………………………….. 

2) Kostnader för hantering av gods: 
 Lönekostnader för godsmottagning: 

 
………………………………………….. 
 Ankomstkontroll: 

 
………………………………………….. 
 Råvarulager: 

 
………………………………………….. 
 Färdigvarulager: 

 
………………………………………….. 
 Emballering: 

 
………………………………………….. 
 Interntransporter: 

 
………………………………………….. 
 Utlastning: 

 
………………………………………….. 
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3) Kostnader för utrustning: 
 Truckar  

 
………………………………………….. 
 Övrig hanteringsutrustning 

 
………………………………………….. 
 

Transportkostnader 
1) Kostnader för inkommande transporter? 

 
………………………………………….. 

2) Kostnader för utgående transporter? 
 

………………………………………….. 
3) Transportslag till och från fabrik? 

 
………………………………………….. 
 

Administrativa kostnader 
1) Personalkostnader för 

 Ordermottagning: 
 

………………………………………….. 
 Fakturering: 

 
………………………………………….. 
 Inköp: 

 
………………………………………….. 
 Orderhantering: 

 
………………………………………….. 
 Material- och produktionsstyrning: 

 
………………………………………….. 
 Kostnader för logistikrelaterade datasystem: 

 
………………………………………….. 
 

Övriga kostnader 
Emballeringskostnader: 
 

 Kostnad för emballeringsmaterial (kartong, plast, tejp, band etc.)? 
 

………………………………………….. 
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 Kostnad för pallar, pallkragar, lådor etc.?  
 

………………………………………….. 
Övriga frågor 
Hur lång är er leveranstid? (tid från beställning till leverans) 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
Sker utlovade leveranser alltid vid utlovad tidpunkt? 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
Om inte varför gör de inte det? 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
Levereras alltid rätt mängd av rätt kvalitet?  
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
Om inte vilka är orsakerna till de felaktiga leveranserna och vad gör ni för att åtgärda 
dem i så fall? 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
Finns alla lagerförda varor alltid i lager, uppstår brister någon gång? 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
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Kan brukslagret alltid leverera direkt till kund? 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
Om inte, varför? 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
Har Wargöns bruk många krav och önskemål från kunderna, och i så fall vilka krav 
ställs? 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
………………………………………..…………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
Hur väl anpassar ni er till era kunders krav, har ni några svårigheter med att följa 
kundönskemålen?  
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
Kan Wargöns bruk ändra produktionen utifrån eventuellt förändrade kundönskemål i en 
pågående order? 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
Hur väl följer Wargöns bruk svängningarna på marknaden? 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
 
…………………………………………..………………………………………….. 
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Bilaga 2 Svar från Holmen Paper AB, Wargöns bruk 
Alla siffror gäller senast hela räkenskapsår (2003) 
 
Allmänna frågor 

2) Hur stor omsättning har Wargöns bruk? 
Svar: Cirka 690 miljoner kronor  

 
Lagerföringskostnader 
2) Hur stor är kapitalbindningen i genomsnitt i: 

♦ Råvarulager 
Köpt massa 
Svar: 935 302 kr 
Ved 
Svar: 1 365 165 kr 
Totalt: 

 Svar: 79 836 000 kr 
♦ Produkter i arbete (värde) 

Svar: 11 872 800 kr 
♦ Färdigvarulager (värde) 

Svar: 34 911 000 kr 
♦ Under transport  

- 
 

2) Vilken kalkylränta använder Wargöns bruk? 
Svar: 8,5 procent 

3) Kostnader för inkurans (varor som är förstörda, föråldrade eller på annat sätt 
    osäljbara)? 

Svar: 3,8 miljoner kronor. 
4) Kostnader för svinn? 

Svar: Existerar i stort sett inget svinn. 
5) Kostnader för kassation? 

Svar: Vid kassation av papper maler man ner pappret igen som åter går in i 
produktionen. På detta sätt får man tillbaka värdet på fibrerna vilket värderas till 
1 500 kr per ton. Kassationen är omkring 300 ton per år till ett värde av cirka 3 700 kr 
per ton, totalt 1 110 000 kronor. 

6) Kostnad för försäkring av produkter? 
 

- 
 

Lagerhållningskostnader 
4) Driftskostnader för lager och hanteringsbyggnader: 

Svar: Wargön har inga egentliga kostnader för sin lagerbyggnad. Detta beror på 
att lagret är en egen anläggning som är så pass gammal att den redan är betald, 
dessutom är det ett kallager. Det som kostar är den städning som utförs av 
personalen, säg att kostnaden är cirka 10 000 kr per år.  
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5) Kostnader för hantering av gods: 

 Lönekostnader för godsmottagning: 
Svar: Cirka 800 000 kronor, ankomstkontrollen ingår i den siffran. 

 Råvarulager: 
Svar: En tjänst a 300 000 kronor per år. 

 Färdigvarulager: 
Svar: Även där en tjänst a 300 000 kronor per år. 

 Emballering: 
Svar: Två stycken per skift, en på rulle och en på ark. Totalt 700 000 kronor 
på ett år. 

 Interntransporter: 
Svar: Två stycken, en på PM5, han flyttar flis och en på ark som är 
skiftgående, totalt 700 000 kronor. 

 Utlastning: 
Svar: På utlastningen arbetar fem personer dagtid med lastning. Totalt 1,5 
miljoner kronor. 

 
6) Kostnader för utrustning: 

 Truckar  
Svar: 855´ plus 114´ plus 240´ plus 380´ totalt 1,6 miljoner kronor. 

 
 Övrig hanteringsutrustning 

Svar: 208´ plus 80´ plus 7´ plus 16´ plus 18´ totalt 380 000 kronor. 
 

Transportkostnader 
4) Kostnader för inkommande transporter? 

Svar: 22 miljoner kronor. 
5) Kostnader för utgående transporter? 

Svar: 55 miljoner kronor. (siffran ändrad i efterhand till 52,9 miljoner kronor). 
6) Transportslag till och från fabrik? 

Svar: Lastbil i huvudsak, ett fartyg i veckan. 
 

Administrativa kostnader 
2) Personalkostnader för 

 Ordermottagning: 
Svar: 3,2 miljoner kronor där faktureringen även ingår. 

 Inköp: 
Svar: 1,6 miljoner kronor. 

 Orderhantering: 
Svar: Är även material och produktionsstyrning, totalt 2,5 heltidstjänster vilket 
är en kostnad på 1 miljon kronor. 

 Kostnader för logistikrelaterade datasystem: 
Svar: 500 000 kronor. 
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Du har glömt kostnaden för utleveranser som för Wargöns bruk uppgår till 
cirka 600 000 kronor, 1,5 heltidstjänster. 

 
Övriga kostnader 
Emballeringskostnader: 

 Kostnad för emballeringsmaterial (kartong, plast, tejp, band etc.)? 
Svar: Vi använder plast som kostar cirka 20 kronor per ton, säg 2 miljoner kronor 
totalt. 
 Kostnad för pallar, pallkragar, lådor etc.?  

Svar: 2 miljoner kronor. 
Övriga frågor 
Hur lång är er leveranstid? (tid från beställning till leverans) 
Svar: 14 dagar. Om standardprodukt kan direktleverans ske om kunden så vill, cirka 40 
till 50 procent av kundordrarna är i standardformat. 
 
Sker utlovade leveranser alltid vid utlovad tidpunkt? 
Svar: Ja. 
 
Om inte varför gör de inte det? 
Svar: -  
 
Levereras alltid rätt mängd av rätt kvalitet?  
Svar: Ja. Vi arbetar efter General Trade Rules 
 
Om inte vilka är orsakerna till de felaktiga leveranserna och vad gör ni för att åtgärda 
dem i så fall? 
Svar: Vid vissa tillfällen har det hänt att vi levererar för mycket varor. Vid årsskiftet skall 
vi införa ett produktionssystem i emballeringen som säger ifrån vid överproduktion mot 
specifik order. 
 
Finns alla lagerförda varor alltid i lager, uppstår brister någon gång? 
Svar: Ja, dock undantagsvis har det hänt att något kolli har blivit malt utan att det kommit 
in i datasystemen. 
 
Kan brukslagret alltid leverera direkt till kund? 
Svar: ja 
Om inte, varför? 
Svar: -  
 
Har Wargöns bruk många krav och önskemål från kunderna, och i så fall vilka krav 
ställs? 
Svar: De krav som våra kunder har kan vara på leveranstider och leveranssätt. Det kan 
vara så att kajerna hos våra kunder kräver att en viss typ av fordon levererar vilken 
kanske inte finns i Sverige, men annars finns det inga direkta krav. Vi går inte med på 
kvalitetsändringar i våra produkter. 
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Hur väl anpassar ni er till era kunders krav, har ni några svårigheter med att följa 
kundönskemålen?  
Svar: Vi anpassar oss bra, svårigheterna kan vara med tiderna och de fordon som finns 
utomlands men inte i Sverige. 
 
Kan Wargöns bruk ändra produktionen utifrån eventuellt förändrade kundönskemål i en 
pågående order? 
Svar: Ja, men vi försöker hålla produktionsplaneringen så långt som möjligt. 
 
Hur väl följer Wargöns bruk svängningarna på marknaden? 
Svar: Relativt bra. Vid låg efterfrågan står produktionen men skulle eventuellt inte 
behöva göra det. Stoppen beror på dålig orderingång. Vid stoppen utförs alltid 
underhållsarbeten. 
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Bilaga 3 Logistikkostnader Holmen Paper AB, Wargöns bruk 

Logistikkostnader Wargöns bruk (kr)   
Total omsättning 2003 690 633 054   
      
Lagerföringskostnader     

Råvarulager totalt 17 975 900

Råvaror (ved): 1 365 000 kr 
Tillsatsmaterial: 3 243 300 kr 
Förrådsmaterial: 10 071 300 kr 
Massa köpt: 935 300 kr 
Utskott: 2 361 000 kr 
Totalt: 17 975 900 
Ej medräknat: 
Energi: 8 858 700 kr (ingen 
logistikkostnad) 
Maskinbeklädnad: 4 698 600 kr
Emballage: 1 278 300 kr 
(medräknat i Övriga kostnader)
Elcertifikat: 240 300 kr (ingen 
logistikkostnad) 
Siffror från 2003-12-31 

Produkter i arbete (halvfabrikat) 11 872 800 Siffror från 2003-12-31 
Färdigvarulager totalt (helfabrikat) 34 911 000 Siffror från 2003-12-31 
Kalkylränta 8,50%   

Kapitalkostnad 5 504 575

17 975 900 + 11 872 800 + 34 
911 000 = 64 759 700 kr  
64 759 700 * 8,5 % = 5 504 575 
kr 

Inkurans 3 800 000

600 ton i omrullen 
300 ton kasseras 
1 500 kr tillbaka (fiber) 
värde 3 700 kr/ton 
Totalt: 900* 3700 = 3,8 miljoner 

Svinn -   

Kassation 1 110 000
300 ton a 3 700 kr/ton 
Totalt: 1 110 000 kr 

Försäkring av produkter 0   
Totalt 10 414 575   
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Lagerhållningskostnader     
Hyra ej spec   
Värme ej spec   
Städning ej spec   
El och vatten ej spec   
Totalt per år 10 000   
Lönekostnader för godsmottagning 800 000   
Ankomstkontroll (ingår i kostnadspost ovan)     
Råvarulager 300 000 1 tjänst a 300 000 kr/år 
Färdigvarulager 300 000 1 tjänst a 300 000 kr/år 
Emballering 700 000 2 tjänster/skift 
Interntransporter 700 000 2 tjänster 
Utlastning  1 500 000 5 tjänster a 300 000 kr/år 
Truckar 1 600 000   
Övrig hanteringsutrustning 380 000   
Totalt 6 290 000   
      
Transportkostnader     
Kostnader för inkommande transporter 22 000 000   

Kostnader för utgående transporter 52 941 372

Kostnad per ton 
Huvudtransport:  371 kr 
Sluttransport: 39 kr 
Hanteringskostnad 17 kr 
Lagring 5 kr 
Transportförsäkring 5 kr 
Inrikes 47 kr 
Totalkostnad 484 kr/ton 
484kr/ton*109383 ton= 
52 941 372 kr 

Totalt 74 941 372   
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Administrativa kostnader     
Ordermottagning och fakturering 3 200 000 8 tjänster a 400 000 kr/ år 
Inköp 1 600 000 4 tjänster a 400 000 kr/år 

Orderhantering samt material och 
produktionsstyrning 1 000 000 2,5 tjänster a 400 000 kr/år 
Logistikrelaterade datasystem 500 000   
Utleveranser 600 000 1,5 tjänster a 400 000 kr/år 
Totalt 6 900 000   
      
Övriga kostnader     
Emballage rulle 3 959 000   
Emballage rulle (plugg) 2 178 000   
Emballage ark 4 025 000   
Totalt per år 10 162 000   
      

Total logistikkostnad 2003 
108 707 

947   
      
Procent av omsättningen 15,7%   
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Bilaga 4 Holmen Paper AB, Wargöns bruks brukslager 
 
 
RULLAR Art.no Width Dia 
Holmen Ideal Gloss       
80 gr 5180 620 1000
  5181 860 1000
  5182 860 1200
  5183 875 1000
  5184 875 1200
  5185 960 1000
  5186 960 1200
  5187 1230 1000
  5188 1230 1200
  5189 620 1200
        
90 gr 5190 620 1000
 5191 860 1000
  5192 860 1200
  5193 875 1000
  5194 875 1200
  5195 960 1000
  5196 960 1200
  5197 1230 1000
  5198 1230 1200
  5199 620 1200
       
100 gr 5103 875 1000
  5104 875 1200
        
Holmen Ideal Matt Art.no Width Dia 
80 gr 5280 620 1000
  5281 860 1000
  5282 860 1200
  5283 875 1000
  5284 875 1200
  5285 960 1000
  5286 960 1200
  5287 1230 1000
  5288 1230 1200
  5289 620 1200
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90 gr 5291 860 1000
  5292 860 1200
  5293 875 1000
  5294 875 1200
  5295 960 1000
  5296 960 1200
  5297 1230 1000
  5298 1230 1200
 
100 gr 5203 875 1000
  5204 875 1200
 
Holmen Ideal Volume Art.no Width Dia 
80 gr       
  5381 860 1000
  5382 860 1200
  5383 875 1000
  5384 875 1200
  5385 960 1000
  5386 960 1200
  5387 1230 1000
  5388 1230 1200
       
90 gr 5391 860 1000
  5392 860 1200
  5393 875 1000
  5394 875 1200
  5395 960 1000
  5396 960 1200
  5397 1230 1000
  5398 1230 1200
       
100 gr 5303 875 1000
  5304 875 1200
        
Totalt antal artiklar rullar 60     
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ARK Art.no Width Length Sheets/Pallet
Holmen Ideal Gloss         
80 gr 4480 610 860 13500
  4482 460 640 27000
  4483 630 880 13500
  4484 640 900 13500
  4485 900 640 13500
  4486 720 1020 13500
  4488 700 1000 13500
  4489 880 630 13500
          
90 gr 4491 460 640 23000
 4492 880 630 11500
  4493 630 880 11500
  4494 640 900 11500
  4495 900 640 11500
  4496 720 1020 11500
          
100 gr 4401 460 640 20000
 4402 630 880 10000
  4403 640 900 10000
  4404 900 640 10000
  4405 720 1020 10000
  4407 880 630 10000
          
  Art. No Width Length Sheets/pallet 
Holmen Ideal Matt         
80 gr 4580 520 720 23000
  4582 460 640 23000
  4583 630 880 11500
  4584 640 900 11500
  4585 900 640 11500
  4586 700 1000 11500
  4587 720 1020 11500
  4588 880 630 11500
  4589 1420 1020 11500
         
90 gr 4591 460 640 20000
 4592 630 880 10000
  4593 640 900 10000
  4594 900 640 10000
  4595 720 1020 10000
  4597 880 630 10000
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100gr 4501 460 640 18000
 4502 630 880 9000
  4503 640 900 9000
  4504 900 640 9000
  4505 720 1020 9000
  4507 880 630 9000
          
  Art.no Width Length Sheets/pallet
Holmen Ideal Volume         
80 gr 4681 460 640 20000
  4682 630 880 10000
  4683 880 630 10000
  4684 640 900 10000
  4685 900 640 10000
  4687 720 1020 10000
         
90 gr 4692 460 640 18000
  4693 630 880 9000
  4695 900 640 9000
  4697 720 1020 9000
  4698 880 630 9000
         
100 gr 4602 460 640 16000
  4603 630 880 8000
  4604 640 900 8000
  4605 900 640 8000
  4608 880 630 8000
          
Totalt antal artiklar ark 57       
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Bilaga 5 Kostnadsdefinitioner Establish 
 
ESTABLISH | DEFINITIONS LOGISTICS COST SV V1.0.DOC | 2 0 02-10-25 |  
 
2. LOGISTIKKOSTNADER 
 
2.1 TRANSPORT AV FÄRDIGA VAROR 
Kostnader förknippade med transporter till och från extra inhyrd lagerkapacitet av 
tillfällig karaktär (s.k. overflow lager) ska inte tas med här utan ska ingå i 
lagerkostnaderna. 
 
2.1.1 PRIMÄRA TRANSPORTKOSTNADER 
- Transport av färdiga varor (både inköpta och egentillverkade) från fabriker och 
underleverantörer till lager eller distributionscentral. 
- Påfyllnadstransporter från fabriker till distributionscentral eller andra fabriker, eller 
mellan distributionscentraler. 
 
2.1.2 SEKUNDÄRA TRANSPORTKOSTNADER 
- Transport av färdiga varor till kund. Frakt kan ske från fabriker, distributionscentral 
eller godsterminaler och alla transportsätt inkluderas. 
- Kostnader för transportörer, upphämtningsrabatter till kunder, utrustning för frakten för 
lastbil och tåg, samt överenskomna fraktkostnader (tex fritt fabrik). 
 
2.1.3 TRANSPORTKOSTNADER TOTALT 
Summan av de primära och de sekundära transportkostnaderna. 
 
2.2 LAGERHÅLLNING FÄRDIGVARULAGER 
Kostnader för lagring och hantering av färdiga varor i fabrik, distributionscentral samt 
övriga lagerställen. Kostnader inom egna eller inhyrda lagerytor för hyra/avskrivningar, 
skatter, underhåll, personalkostnader (inklusive förmåner) för både direkt personal och 
ledning, direkt material för frakt och packning, kostnader för datorer (hård- och 
mjukvara) samt hyra/amorteringar för utrustning. 
 
Lagringskostnader omfattar kostnader för bulkterminaler, konsolideringsstationer, 
omlastningspunkter, kostnadsuppskattningar av fabriksyta för skeppning av färdiga varor, 
driftskostnader för lagring och hantering av färdiga varor samt kostnader förknippade 
med transport mellan temporärt inhyrd extra lagerkapacitet (s.k. overflow-lager). 
 
2.3 ORDERHANTERING / KUNDSERVICE 
Kostnader för ordermottagning in i företagets orderprocess. Kostnaderna inkluderar 
personal för orderhantering och kundservice, arbetsledning, kommunikation, utrustning, 
datortid och datorrelaterade tjänster samt yta tilldelad funktionen för 
orderhantering/kundservice. 
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2.4 DISTRIBUTIONSADMINISTRATION 
I allmänhet inkluderas personal och supportkostnader för overhead inklusive 
administration på distributionscentral, personal som arbetar med lagerstyrning och –
utveckling, inköp/avrop av färdiga varor samt speditionsavdelningen. Observera att 
kostnader för hårdvara (datorer) och mjukvara blir allt mer betydelsefulla som 
kostnadskomponenter för distribution. De bör inkluderas i en lämplig kostnadskategori 
med eventuell återstod som administrationskostnad. 
 
2.5 KAPITALKOSTNAD, FÄRDIGVARULAGER 
I databasen används konstant en årlig kostnad på 10% av lagervärdet för att säkerställa 
jämförbarhet på lång sikt. Dessa siffror täcker kapitalkostnader, skatter, försäkringar och 
inkurans. Siffran representerar ett rimligt mått på kostnaden för lagerhållning även om det 
kan finnas argument både för en höjning och för en sänkning av nivån. Nivån är dock inte 
betydelsefull för informationen i databasen. Om användaren önskar använda en annan 
nivå kan lagerhållningskostnaden i databasen helt enkelt divideras med 0,10 och därefter 
multipliceras med önskad nivå. Lagerhållningskostnaderna i databasen kommer då att 
presenteras på önskad nivå.  
 
Genom att använda samma nivå på 10% varje år läggs fokus på transport- och 
lagerhållningskostnader samt övriga intressanta kostnadskomponenter, samtidigt som vi 
rapporterar ett mått på lageromsättningshastighet. 
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Bilaga 6 Beräkningar känslighetsanalys 
Lågkostnadscenario   
   
Lagerföringskostnader   
Råvarulager totalt 17 975 900  
     
Produkter i arbete (halvfabrikat) 11 872 800  
Färdigvarulager totalt (helfabrikat) 34 911 000  
Kalkylränta 7,50% Ändrad från 8,5 till 7,5 % 
Kapitalkostnad (totalvärde lager * kalkylränta) 4 856 978  
Inkurans 3 800 000  
Svinn -  
Kassation 1 110 000  
Försäkring av produkter 0  
Totalt per år 9 766 978  
Förändring jämfört med beräknad kostnad -647 597  
   
Lagerhållningskostnader    
Hyra ej spec  
Värme ej spec  
Städning ej spec  
El och vatten ej spec  
Totalt per år 10 000  
Lönekostnader för godsmottagning 800 000  
Ankomstkontroll (ingår i kostnadspost ovan)    
Råvarulager 300 000  
Färdigvarulager 300 000  
Emballering 700 000  
Interntransporter 700 000  
Utlastning  1 500 000  
Truckar 1 600 000  
Övrig hanteringsutrustning 380 000  
Totalt per år 6 290 000 Kostnadsminskning med 5 % 
Minskning med 5 procent 5 975 500  
Förändring jämfört med beräknad kostnad -314 500  
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Transportkostnader    
Kostnader för inkommande transporter 22 000 000  
Kostnader för utgående transporter 
Utgående transport prissänkt med 5 % 
 
Transportkostnad 

(SEK)
 
Huvudtransport 

352
 
Sluttransport 

39
 
Hanteringskostnad 

17
 
Lagring 

5
 
Transportförsökring 

5
 
Inrikes 

47
 
Totalkostnad 

465
 
(465kr/ton*109383 ton = 50 863 095 kr) 50 863 095  
Totalt per år 72 863 095  
Förändring jämfört med beräknad kostnad -2 078 277  
   
Administrativa kostnader    
Ordermottagning och fakturering 3 200 000  
Inköp 1 600 000  
Orderhantering samt material och 
produktionsstyrning 1 000 000  
Logistikrelaterade datasystem 500 000  
Utleveranser 600 000  
Totalt per år 6 555 000 Kostnadsminskning 5 % 
Förändring jämfört med beräknad kostnad -345 000  
   
Övriga kostnader    
Emballage rulle 3 761 050 Prisminskning 5% 
Emballage rulle (plugg) 2 069 100 Prisminskning 5% 
Emballage ark 3 823 750 Prisminskning 5% 
Totalt per år 9 653 900  
Förändring jämfört med beräknad kostnad -508 100  
     
Total förändring -3 893 474  
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Minimal logistikkostnad 104 814 473  
Procent av omsättningen 15,2%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högkostnadsscenario   
   
Lagerföringskostnader    
Råvarulager totalt 17 975 900  
     
Produkter i arbete (halvfabrikat) 11 872 800  
Färdigvarulager totalt (helfabrikat) 34 911 000  
  38 280 000  
     
Kalkylränta 9,50% Ändrad från 8,5 till 9,5 % 
Kapitalkostnad 6 152 172  
Inkurans 3 800 000  
Svinn -  
Kassation 1 110 000  
Försäkring av produkter 0  
Totalt per år 11 062 172  
Förändring jämfört med beräknad kostnad 647 597  
   
Lagerhållningskostnader    
Hyra ej spec  
Värme ej spec  
Städning ej spec  
El och vatten ej spec  
Totalt per år 10 000  
Lönekostnader för godsmottagning 800 000  
Ankomstkontroll (ingår i kostnadspost ovan)    
Råvarulager 300 000  
Färdigvarulager 300 000  
Emballering 700 000  
Interntransporter 700 000  
Utlastning  1 500 000  
Truckar 1 600 000  
Övrig hanteringsutrustning 380 000  
Totalt per år 6 290 000  
Ökning med 5 procent 6 604 500  
Förändring jämfört med beräknad kostnad 314 500  
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Transportkostnader    
Kostnader för inkommande transporter 22 000 000  
Kostnader för utgående transporter 
Utgående transport prishöjd med 5 % 
Transportkostnad 

(SEK)
 
Huvudtransport 

389
 
Sluttransport 

39
 
Hanteringskostnad 

17
 
Lagring 

5
 
Transportförsökring 

5
 
Inrikes 

47
 
Totalkostnad 

502
 
 
(502kr/ton*109383ton = 54 910 266 kr ) 54 910 266  
Totalt per år 76 910 266  
Förändring jämfört med beräknad kostnad 1 968 894  
   
Administrativa kostnader    
Ordermottagning och fakturering 3 200 000  
Inköp 1 600 000  
Orderhantering samt material och 
produktionsstyrning 1 000 000  
Logistikrelaterade datasystem 500 000  
Utleveranser 600 000  
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Totalt per år 7 245 000  
Förändring jämfört med beräknad kostnad 345 000  
   
Övriga kostnader   prisökning 5 % 
Emballage rulle 4 156 950 prisökning 5 % 
Emballage rulle (plugg) 2 286 900 prisökning 5 % 
Emballage ark 4 226 250  
Totalt per år 10 670 100  
Förändring jämfört med beräknad kostnad 508 100  
   
Total förändring 3 784 091  
Maximal logistikkostnad 112 492 038  
Procent av omsättningen 16,3%  
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Bilaga 7 Känslighetsanalysens resultat på logistikkostnadernas 
andel av försäljningspriset 
Lågkostnadsscenario   
Logistikkostnad Rulle Ark 
Lagerföringskostnad 9 766 978 9 766 978
Lagerhållningskostnad 5 975 500 5 975 500
Transportkostnad 72 863 095 72 863 095
Administrativ kostnad 6 555 000 6 555 000
Totalt (exkl övrig kostnad) 95 160 573 95 160 573
Sålda ton 98 000 21 500
Andel av försäljning 82,0% 18,0%
Logistikkostnad exkl övrig 
kostnad 78 039 633 17 120 940
Övrig kostnad 5 830 150 2 286 900
Total logistikkostnad 83 869 783 19 407 840
      
Pris per ton 856 903
Försäljningspris 5359 6989
Andel av försäljningspriset 16,0% 12,9%
   
Högkostnadscenario   
Logistikkostnad Rulle Ark 
Lagerföringskostnad 11 062 172 11 062 172
Lagerhållningskostnad 6 290 000 6 290 000
Transportkostnad 76 910 266 76 910 266
Administrativ kostnad 7 245 000 7 245 000
Totalt (exkl övrig kostnad) 101 507 438 101 507 438
Sålda ton 98 000 21 500
Andel av försäljning 82,0% 18,0%
Logistikkostnad exkl övrig 
kostnad 83 244 593 18 262 844
Övrig kostnad 6 443 850 4 226 250
Total logistikkostnad 89 688 443 22 489 094
      
Pris per ton 915 1 046
Försäljningspris 5359 6989
Andel av försäljningspriset 17,1% 15,0%
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Bilaga 8 Uträkningar kapitalkostnader färdigvarulager och 
inkurans 
 
Uträkning kapitalkostnad FVL   
    
Rulle (ton) 2 200 
Ark (ton) 1 500 
Kalkylränta 8,5% 
Försäljningspris rulle (kr) 5 300 
Försäljningspris ark (kr) 6 800 
Kapitalkostnad (ton * värde * kalkylränta)   
Rulle (kr) 991 100 
Ark (kr) 867 000 
    
    
Uträkning Inkurans     
Nuläge (ton) 900 
Kostnad 3 800 000 
Minskning av inkurans med 10% 90 
    
Kostnad (Försäljningsvärde - 1500 (återanvändning av fibrer)) 3 700 
Inkomst ( 90 ton * försäljningspris rulle 5 300 kr) 477 000 
Kostnad ( 90 ton * Kostnad 3 700 kr) 333 000 
Potentiell besparing (Inkomst-Kostnad) 144 000 

 

  


