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Sammanfattning 
Transporter anses ofta som en nödvändig funktion, men inte som en värdeskapande process och blir 

därmed en form av slöseri. Därför outsourcar flera industriella företag dessa processer för att kunna 

fokusera på deras kärnverksamhet. Dock har det på senare tid blivit en växande trend att insourca 

processer eftersom de förväntade resultaten inte har infriats. Braviken har sedan år 1977 valt att 

outsourca delar av båtlastningsprocessen till Norrköpings hamn och stuveri (NHS). På senare tid har 

företaget blivit mer kostnadsmedvetna, på grund av minskad lönsamhet, och misstänker att 

kostnaden för NHS tjänster är hög samt att det kan finnas billigare alternativ. Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka om det är lönsamt för Holmen Paper Braviken att överta NHS 

arbetet och utföra båtlastningen i egen regi. Resultatet ska utgöra ett ekonomiskt beslutsunderlag 

vid framtida förhandlingar med NHS.  

Ungefär en tredjedel av allt utlastat tonnage transporteras med båt och lastning sker normalt två 

gånger i veckan. Vid båtlastning utför Bravikens personal arbetet i företagets magasin, medan NHS 

transporterar och stuvar pappret ombord på båten. För arbetet som NHS utför vid båtlastning betalar 

Holmen Paper Braviken en stuveriavgift, varuhamnavgift och en fartygshamnavgift. Stuveriavgiften 

står för cirka 62 % av den totala kostnaden och är den enda avgiften som påverkas av ett beslut om 

insourcing. Vid ett beslut om insourcing behöver Holmen Paper Braviken investera i ny maskinell 

utrustning och anställa mer personal, motsvarande de resurser NHS tillhandahåller idag.  

Slutsatsen är att det finns en stor besparingsmöjlighet vid båtlastning i egen regi. Den 

kapacitetsökning som insourcing medför kan skapa en bättre arbetsrotation genom varierande 

arbetsuppgifter för truckförarna. Insourcing medför också mer tid till underhållsarbeten, vilket kan 

motverka stenskador på pappret och minska slitaget på den maskinella utrustningen. Dock genererar 

kapacitetsökningen höga personalkostnader, vilket gör att tar det lång tid innan investeringen kan 

betalas tillbaka och generera vinst för företaget. Därför rekommenderas Holmen Paper Braviken att 

inte utföra båtlastningen i egen regi med egen personal, utifrån nuvarande förutsättningar.  

För att minska personalkostnaden vid båtlastning krävs en flexibel bemanning eftersom 

utnyttjandegraden för heltidsanställd personal är låg, vilket ger en hög kostnad per ton. Rekrytering 

av två truckförare på heltid kombinerat med tre inhyrda personer från Pema efter behov, är det mest 

lönsamma alternativet. Svårigheten med detta alternativ är att hitta arbetsuppgifter för de 

heltidsanställda truckförarna under båtlastningsfria dagar som kan reducera övertiden på bruket. 

Därför är det mindre risk att endast låta extern personal ansvara för båtlastningen då företaget bara 

behöver betala för den tid de arbetar. NHS har utfört stuveriarbetet under många år och innehar stor 

kompetens inom båtlasting, vilket motiverar ett fortsatt samarbete med NHS. Detta alternativ ger en 

relativt kort återbetalningstid och därefter en hög årlig besparing för företaget. Därför 

rekommenderas Holmen Paper Braviken att investera i egen maskinell utrustning, men låta NHS 

utföra arbetet vid båtlastningen i framtiden. 

Som framtida studieområden bör Holmen Paper Braviken göra en djupare undersökning om en 

kapacitetsökning inom utlastning kan leda till reducerade övertidskostnader på bruket. Om så är 

fallet, kan insourcing med egen personal vara fördelaktigt. Ett annat område som är värt att utreda är 

hur en omfördelning av kapaciteten för de olika transportsätten kan påverka beslutet om insourcing. 

Om det är möjligt att dra ner på lastningen av övriga transportsätt under båtlastningsdagarna kan 

kapacitet frigöras till båtlastningen, vilket ger ett minskat behov av personal vid insourcing. 



Abstract 
Transportation is commonly seen as a necessary function, but not as a value-giving process and is 

therefore sometimes considered a waste. This has led to more industrial companies choose to 

outsource and to focus on their core competencies. Though, there is a growing trend of insourcing 

processes as the outsourcing has not generated the expected results. Since year 1977 Holmen Paper 

Braviken has outsourced parts of its vessel loading process to NHS. Due to decreasing profitability, 

Holmen Paper Braviken have gotten more aware of its costs and are now suspecting that the cost of 

NHS services are too high and that there might be cheaper alternatives. The purpose of this master 

thesis is to look into if it would be profitable for Holmen Paper to take over NHS work and to carry 

out the vessel loading themselves. The results shall serve as an economical basis for future 

negotiations with NHS.  

Boat transportation stands for a third of all the goods transportations and vessel loading is often 

conducted twice a week. Braviken is in charge of the work in the warehouse during vessel loading, 

whilst NHS is in charge of transporting and loading the paper on the boat. Holmen Paper Braviken 

pays a stevedoring fee, goods- and harbor dues for NHS services. The stevedoring fee stands for 

about 62 % of the total cost and is the only fee that is affected by an insourcing decision. If Holmen 

Paper Braviken were to insource, they would have to invest in new machinery equipment and 

employ more personnel that can replace NHS resources. 

The conclusion is that there exists a large savings opportunity if Holmen Paper Braviken would to 

insource the vessel loading. The increase of capacity that insourcing would bring could improve the 

work rotation by varying the truck drivers everyday tasks. Insourcing would also give more time to 

maintenance, which could counteract stone damages on the paper and reduce the wear of the 

machinery equipment. The increased capacity would though increase the personnel cost, which 

prolongs the pay- back time for the company to start profiting. With the current circumstances 

Holmen Paper Braviken is therefore recommended not to insource the vessel loading with own 

personnel. 

In order to reduce personnel costs, flexible staffing is required as the utilization rate of full- time staff 

is low, which results in a high cost per ton. The most profitable alternative is to recruit two full- time 

truck drivers to Braviken and to hire three truck drivers from Pema. The difficulty with this option is 

to find extracurricular work for the full- time truck drivers during days without vessel loading, which 

may reduce overtime at the mill. Therefore, it is less risk to let the external personnel be responsible 

for the vessel loading, as Holmen Paper Braviken only needs to pay for the labor time during vessel 

loading. NHS has carried out stevedoring work for many years and holds great skills in dock work, 

which justifies a continued partnership with NHS. This option provides a relatively short payback 

time, but will then bring high annual savings for the company. Therefore Holmen Paper Braviken is 

recommended to invest in new machinery, but to outsource the labor work of vessel loading to NHS.  

For future research Holmen Paper Braviken should investigate if a capacity increase will reduce 

overtime costs at the mill. If so, insourcing with full- time employees can be profitable. Another area 

worth investigating is how a reallocation of capacity for the different transport modes can influence 

the decision of insourcing. If it is possible to release more capacity for vessel loading, the need of 

employing new personnel would decrease. 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en kort bakgrundsbeskrivning till studien följt av en diskussion kring det 

aktuella problemområdet. Utifrån detta presenteras studiens syfte samt de forskningsfrågor som 

arbetet besvarar. Slutligen presenteras vilka avgränsningar som har gjorts och rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Sverige är den näst största exportören av papper, pappersmassa samt trävaror och spelar en stor roll 

för den svenska ekonomin (Skogsindustrins sjötransporter, 2013). Skogsindustrin är starkt 

exportdriven och utav de cirka 20 miljoner ton papper som tillverkas i Sverige, går mer än 85 % till 

utlandet. Den största marknaden finns i Europa med de största kunderna i Frankrike, Storbritannien 

och Tyskland(Massa och papper, 2014). Skogsindustrin är idag den bransch som köper mest 

transporttjänster i Sverige med en årlig kostnad på cirka 25 miljarder SEK. De transportsätt som i 

huvudsak används för att transportera produkterna är lastbil, järnväg och båt(Transport, 2013). Av 

den totala produktionen exporteras cirka 73 % av pappers- och massaindustrins produkter via båt. 

Företagen inom svensk skogsindustri använder sig oftast av egna logistiksystem där båtarna kör i 

systemtrafik mellan Sverige och kontinenten.  

Utifrån ett geografiskt perspektiv ligger Sverige långt ifrån sina huvudmarknader jämfört med 

konkurrenterna, vilket medför långa transportsträckor för distributionen av papper (Skogsindustrins 

sjötransporter, 2013). Detta medför att transporter utgör en stor del av skogsindustrins kostnader. 

Därför finns det incitament till att effektivisera skogsindustrins logistik- och transportsystem för att 

på så sätt minska transportkostnaderna (Logistik och transport).  

Transporter anses ofta som en nödvändig funktion, men inte som en värdeskapande process och blir 

därmed en form av slöseri. Därför outsourcar flera industriella företag dessa processer för att kunna 

fokusera på deras kärnverksamhet(Seiler, 2012). Outsourcing innebär att företaget väljer att lägga ut 

delar av sin verksamhet till en extern aktör som tidigare har utförts av företaget själva. Motiv till 

outsourcing är ofta att minska kostnader, förbättra processens prestanda, frigöra resurser samt öka 

företagets marknadsandelar (Benton, 2012). Trots att outsourcing är en frekvent använd 

affärsstrategi med många fördelar, leder inte outsourcing alltid till framgång. Enligt Bengtsson, 

Berggren och Lind (2005) är resultaten från outsourcing varierande. Ungefär hälften av de processer 

som outsourcas avslutas inom sju år på grund av att de förväntade resultaten inte har infriats. Därför 

har det på senare tid blivit allt mer vanligt att företagen väljer att insourca processer.  

1.2 Problembeskrivning 
Holmen Paper Braviken använder sig av lastbil, container, järnväg och båt för att distribuera sina 

produkter till kunder runt om i Europa. En tredjedel av alla transporter sker med båt och är en 

strategisk viktig del av företagets distributionssystem. Lastning av båtar sker normalt två dagar i 

veckan och kör linjetrafik till hamnar i Tyskland och Storbritannien. Sedan år 1977 har företaget valt 

att outsourca delar av båtlastningsprocessen till Norrköpings hamn och stuveri (NHS), där NHS 

ansvarar för transport och stuvning av pappret på båtarna. Avtalet med NHS gäller i femårsperioder 

och har sedan starten kontinuerligt förnyats, utan någon direkt förhandling om prissättningen. Detta 

har lett till regelbundna prishöjningar från NHS som Holmen Paper Braviken accepterat.  

På senare tid har företaget blivit mer kostnadsmedvetna, på grund av minskad lönsamhet, och 

misstänker att kostnaden för NHS tjänster är höga samt att det kan finnas billigare alternativ. I 
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Hallstavik, Holmen Papers andra pappersbruk, sker båtlastning på liknande sätt som i Braviken, men 

där utför de hela processen själva. Detta har lett till att ledningen i Braviken vill utreda om det skulle 

vara ekonomiskt möjligt för Braviken att insourca båtlastningen. Avtalet med NHS löper ut vid 

årsskiftet 2016/2017 och Holmen Paper Braviken står nu inför valet ifall de ska förlänga avtalet eller 

om de ska utföra båtlastningen i egen regi. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det är lönsamt för Holmen Paper Braviken att överta NHS 

arbete och utföra båtlastningen i egen regi. Resultatet ska utgöra ett ekonomiskt beslutsunderlag vid 

framtida förhandlingar med NHS. För att besvara syftet används följande forskningsfrågor: 

Forskningsfråga 1 

Hur ser processen ut vid båtlastning i Braviken? 

Forskningsfråga 2 

Hur ser den nuvarande kostnadsbilden ut för båtlastning i Braviken? 

Forskningsfråga 3 

Vilka möjligheter och risker finns vid insourcing av båtlastningsprocessen? 

Forskningsfråga 4 

Vilka investeringar krävs vid insourcing av båtlastningsprocessen? 

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att endast behandla utlastning av pappersrullar för transport med båt, där 

flödet som studeras är ifrån att pappersrullarna plockas från facken i magasinen till att de lastas av på 

båten. Studien kommer inte att utvärdera alternativa lastningsmetoder utan resultatet baseras på 

nuvarande lastningsmetod. Studien kommer heller inte att ansvara för implementering av de 

förbättringsförslag som presenteras. 

1.5 Rapportens disposition 
I Tabell 1 nedan redovisas rapportens disposition med en övergripande beskrivning av de olika 

kapitlen i rapporten.  

Tabell 1. Rapportens disposition 

Kapitel Beskrivning 

1 Inledning Presenterar en kort bakgrundbeskrivning till 
studien och det aktuella problemområdet samt 
studiens syfte.  

2 Metod Beskriver de forskningsmetoder som använts för 
att besvara studiens forskningsfrågor. 

3 Teori Presenterar de teorier som legat till grund för att 
analysera insamlad data, vilket inkluderar 
logistik, transporter och sjötransporter, hamnar, 
kapacitet, processer, make or buy- beslut, och 
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investeringskalkylering. 

4 Företagsbeskrivning Ger en kort beskrivning av Holmen- koncernen 
och en mer ingående beskrivning av Holmen 
Paper. 

5 Nulägesbeskrivning Braviken Beskriver hur nuvarande båtlastningsprocess i 
Braviken ser ut samt de kostnader som är 
kopplade till båtlastningen.  

6 Benchmarkingstudie Presenterar resultatet från den 
benchmarkingstudie som studien genomfört hos 
Holmen Paper Hallstavik. 

7 Analys Analyserar data från nulägesbeskrivningen och 
benchmarkingsstudien för att komma fram till 
slutsatser och rekommendationer. 

8 Slutsats och rekommendationer Presenterar de slutsatser som studien kommit 
fram till baserat på studiens forskningsfrågor. 
Detta följs av rekommendationer till Holmen 
Paper Braviken. 

9 Diskussion Diskuterar studiens genomförande och ger 
förslag på framtida studier som Holmen Paper 
Braviken bör fokusera på. 
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2 Metod 
I det här avsnittet presenteras vilka metoder som studien använder för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Detta följs av en diskussion kring studiens metodproblem i form av studiens 

validitet och reliabilitet, samt en överskådlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt.  

2.1 Översikt av studiens metodval 
I tabellen nedan visas en sammanfattande beskrivning av de metoder som studien har använt. En 

mer ingående beskrivning av de olika forskningsmetoderna presenteras i kommande avsnitt.  

Tabell 2. Sammanfattande beskrivning av studiens metodval 

Metod 
 

Val 
 

Forskningssyfte Explorativ 
 

Forskningsansats Induktiv med kvalitativ och kvantitativ data 
 

Forskningsstrategi Fallstudie 
 

Datainsamling Primär data: Observation och intervjuer 
Sekundär data: Historisk data 

Urvalsmetod Erfarenhets-, bekvämlighets- och snöbollsurval 
 

Analysmetod Benchmarking 
 

 

2.2 Forskningssyfte 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) påverkas valet av forskningssyfte beroende på hur 

studiens forskningsfrågor är formulerade. Studiens forskningssyfte brukar ofta delas upp i tre 

kategorier: explorativ, deskriptiv och explanativ. 

En explorativ studie syftar till att få ny kunskap om ett problem genom att ta reda på vad som händer 

eller utreda problem utifrån ett nytt perspektiv. Om syftet med studien är att få en djupare förståelse 

om ett problem, är ett explorativt syfte att föredra. Deskriptiva studier används när syftet är att i 

detalj beskriva en händelse, situation eller person. För att kunna upprätta en detaljerad beskrivning 

av problemet är det viktigt att först få en klar bild över de fenomen som ska studeras innan data 

börjar samlas in. En explanativ studie används för att visa samspelet mellan olika variabler för att 

undersöka hur de påverkar varandra. Detta för att kunna ge en djupgående förklaring till hur ett visst 

fenomen uppstår. 

Studiens forskningssyfte 

Studien har ett explorativt syfte eftersom arbetet handlar om att kartlägga båtlastningsprocessen i 

Braviken och hur nuvarande kostnadsbild för processen ser ut. Detta för att ta reda på vilka 

investeringar som företaget behöver göra vid beslut om insourcing samt bedöma investeringarnas 

lönsamhet, vilket motsvarar det explorativa syftet att upptäcka nya insikter om ett problem.  
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2.3 Forskningsansats 
En studie kan anta antingen en deduktiv eller en induktiv forskningsansats. Deduktiv forskningsansats 

innebär att studien utgår från befintliga teorier för att ta fram olika hypoteser. Hypoteserna testas 

sedan med hjälp av olika forskningsstrategier för att se om de är sanna eller inte. Induktiv ansats är 

motsatsen till deduktiv ansats, där data först samlas in från till exempel observationer för att sedan 

analyseras och resultera i nya teorier. I vissa fall kan det vara fördelaktigt att kombinera dessa två 

ansatser, vilket kallas för en abduktiv forskningsansats. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar också att en studie kan vara antingen kvantitativ eller 

kvalitativ. En kvantitativ studie baseras på numerisk data som kan analyseras med hjälp av 

kvantitativa metoder som till exempel statistik och grafer. Kvalitativa studier baseras på icke- 

numerisk data i form av ord, där data kräver mycket bearbetning innan den kan analyseras. 

Studiens forskningsansats 

En induktiv forskningsansats används eftersom studien baseras till största del på observationer och 

intervjuer för att kunna kartlägga nuläget av båtlastningen för Holmen Papers bruk i Braviken. 

Resultaten från kartläggningen kopplas sedan till relevant teori för att analysera vilka konsekvenser 

ett beslut om insourcing medför. Kvantitativ data samlas i första hand in för att kunna upprätta 

investeringskalkyler och bedöma om det är lönsamt för Holmen Paper Braviken att utföra 

båtlastningen i egen regi eller inte. För att ge stöd åt beslutet krävs också kvalitativ data för att få en 

förståelse kring nuvarande och framtida förutsättningar.  

2.4 Forskningsstrategi 
Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar på att det inte finns någon forskningsstrategi som är 

bättre eller sämre än någon annan, det viktigaste är att välja den strategi som möjliggör att 

forskningsfrågorna kan besvaras. Enligt Yin (2009) finns det fem stycken huvudsakliga strategier som 

kan användas i en studie: experiment, enkätstudie, arkivstudie, historisk studie och fallstudie. Dessa 

strategier kan användas för samtliga forskningssyften. Strategierna innebär olika sätt att samla in 

data på och det finns olika för- och nackdelar med varje strategi. För att välja den mest lämpliga 

strategin för studien kan de olika strategierna utvärderas utifrån tre perspektiv: forskningsfrågornas 

karaktär, om det krävs kontroll av händelser och om fokus ligger på nuvarande händelser. Vilka 

strategier som är lämpliga utifrån varje perspektiv visas i Tabell 3. 

Tabell 3. Utvärdering av de olika forskningsstrategierna enligt Yin (2009) 

Strategi Forskningsfrågornas 
karaktär 

Krävs kontroll av 
händelser? 

Ligger fokus på 
nuvarande händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkätstudie Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja 

Arkivstudie Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket? 

Nej Ja/ Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 
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Studiens forskningsstrategi 

Fallstudie väljs som studiens forskningsstrategi för att besvara studiens forskningsfrågor. Beslutet 

grundas på att många av forskningsfrågorna är formulerade som ”hur”- frågor och att mycket av 

arbetet handlar om att kartlägga och analysera nuläget av båtlastningen, utan krav på kontroll av 

händelserna. Detta stämmer bäst överens med Yins beskrivning av fallstudie som forskningsstrategi. 

Dock tillämpas viss arkivstudie i form av inhämtning av historisk data som underlag till analysen. 

2.5 Datainsamling 
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) kan data som samlas in i en studie vara av två slag: primär 

eller sekundär data. Primär data avser data som samlas in för en specifik studie, medan sekundär 

data är tidigare insamlad data med ett annat syfte än den aktuella studien.  

Primär data 

Primär datainsamling sker vanligtvis med hjälp av olika observationer, intervjuer eller enkäter. 

Observationer används för att studera människors agerande i olika situationer och kan delas in i två 

kategorier: deltagarobservation och strukturerad observation. Deltagarobservation innebär att 

kvalitativ data samlas in för att upptäcka orsakerna till ett visst agerande för en viss situation. 

Strukturerad observation är motsatsen till deltagarobservation, där kvantitativ data används för att 

ta reda på med vilken frekvens ett visst agerande sker.  

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) kan intervjuer delas in i tre kategorier beroende på 

frågornas struktur: strukturerade, semi- strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid 

strukturerade intervjuer används standardiserade frågeformulär med förbestämda svarsalternativ för 

att kunna analysera svaren på ett kvantitativt sätt. Semi- strukturerade intervjuer innebär att frågor 

ställs utifrån ett visst tema, men frågorna behöver nödvändigtvis inte vara utformade på samma sätt 

utan kan variera beroende på intervjusituationen. Ostrukturerade intervjuer är informella samtal, där 

intervjufrågorna ställs utan någon förbestämd struktur, och används för att få djupare förståelse av 

ett problem. 

Enkäter är en metod där data samlas in genom att låta utvalda personer få fylla i ett frågeformulär 

med standardiserade frågor, där samma frågor ställs till varje respondent med samma ordningsföljd. 

Svaren analyseras sedan med hjälp av någon form av datorverktyg och förekommer vanligen i 

explanativa och deskriptiva studier. 

Sekundär data 

Sekundär data är befintlig insamlad data som kan vara både kvantitativ och kvalitativ. Denna typ av 

data används primärt i explanativa och deskriptiva studier. Sekundär data innehåller ofta stora 

datamängder och behöver därför modifieras till den aktuella studiens syfte. Att använda sekundär 

data kräver ofta mindre resurser i form av tid och pengar, men kan vara svår att applicera så att den 

besvarar den aktuella studiens syfte.  

Studiens datainsamlingsmetod  

I denna studie samlas både primär och sekundär data in med hjälp av observationer, intervjuer och 

tidigare dokumenterade material. Deltagarobservationer utförs på båtlastningen i både Braviken och 

Hallstavik för att få en bild över hur nuvarande lastningsprocess går till och vilka aktiviteter som kan 

tillkomma om Holmen Paper Braviken väljer att utföra båtlastningen i egen regi. Som komplement till 

detta genomförs semi- och ostrukturerade intervjuer med personal från respektive bruk, som är 
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involverade i båtlastningen. Intervjuerna genomförs både med de personer som planerar lastningen 

och de truckförare som lastar pappret på Holmens båtar. Dessutom intervjuas personal från 

inköpsavdelningen i Braviken och Hallstavik vid framtagande av investeringskalkyler. Utöver detta 

samlas sekundär data in i form av historisk data från genomförda båtlastningar samt gällande avtal 

och bestämmelser. 

2.6 Urvalsmetod 
Det är ofta svårt eller i vissa fall omöjligt att undersöka data från en hel population, därför krävs 

någon form av urval. Urvalet kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) göras på två olika sätt: 

antingen med hjälp av statistiskt urval eller icke- statistiskt urval. Statistiskt urval innebär att data 

väljs med samma sannolikhet från en population och används för studier vars syfte är att undersöka 

populationens egenskaper ur ett statistiskt perspektiv. Denna metod används främst vid enkätstudier 

och experimentella forskningsstrategier.  

Icke- statistiskt urval används då det är omöjligt att kunna dra några slutsatser om populationens 

egenskaper utifrån ett statistiskt perspektiv. Istället sker urvalet genom någon form av subjektiv 

bedömning. För att kunna göra detta urval kan följande tekniker användas: kvotering, erfarenhets-, 

snöbolls-, själv- och bekvämlighetsurval. Kvotering innebär att populationen delas in i olika sub-

grupper, där urvalet av data sker från en specifik grupp. Erfarenhetsurval menas med att urvalet 

baseras på forskarens egna erfarenheter och används oftast då urvalsmängden är liten. Snöbollsurval 

innebär att forskaren intervjuar personer från den studerade populationen, där svaren från dessa 

intervjuer ska hjälpa forskaren att få kontakt med ytterligare personer inom populationen. Självurval 

sker genom att låta medlemmar från populationen frivilligt delta i studien. Bekvämlighetsurval 

innebär att urvalet sker genom att välja de personer som är lättast att få tag i. 

Studiens urvalsmetod 

I denna studie används icke- statistiska urvalsstrategier i form av erfarenhets-, bekvämlighets- och 

snöbollsurval. Erfarenhets- och bekvämlighetsurval används under studiens uppstartsfas för att 

komma fram till studiens problemställning, där fokus ligger på Bravikens personal inom avdelningen 

Verksamhetsutveckling och Logistik. För att få reda på hur den nuvarande kostnadsstrukturen för 

båtlastning i Braviken ser ut och vilka investeringar som behöver göras, ställs särskilda frågor vid 

intervjuer för att komma fram till vilken person som ansvarar för dessa uppgifter. 

2.7 Analysmetod 
För att undersöka hur insourcingalternativet påverkar båtlastningsprocessen i Braviken används 

benchmarking som analysmetod. Processen jämförs med båtlastningen i Hallstavik för att identifiera 

skillnader mellan processerna samt positiva och negativa effekter med båtlastning i egen regi. 

Benchmarking är en metod som kan användas för att identifiera och förbättra delar av företagets 

processer genom att jämföra processens prestanda med andra företag (Francis & Holloway, 2007). 

Andersen och Petterssen (1997) har tagit fram följande definition av benchmarking: 

”Benchmarking är processen att kontinuerligt beskriva och jämföra sitt företags processer med 

motsvarande processer i ledande organisationer för att få information som kan hjälpa den egna 

organisationen att hitta och genomföra förbättringsåtgärder” 

Fördelar med benchmarking är att metoden kan utveckla ett kritiskt tänkande inom företaget till att 

ständigt se över sina processer och motivera företaget att hela tiden lära sig för att bli bättre. 
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Benchmarking gör det även möjligt för företaget att upptäcka nya sätt att bedriva sina processer och 

skapar olika referenspunkter som företaget kan mäta sina prestationer mot. 

Svårigheter med att genomföra en benchmarkingstudie är att inte betrakta benchmarking som en 

fristående aktivitet, utan som en del av företagets förbättringsarbete. De inblandade parterna i 

studien kan vara rädda för att sprida känslig information och på så sätt försvåra 

informationsinsamlingen. Det finns också risk för viss arrogans inom företaget, det vill säga att 

företaget inte tycker att de behöver förbättras eller att benchmarking uppfattas som enkelt, samt att 

företaget struntar i förberedelserna och undersöker endast det som är lätt att studera.  

Enligt Andersen och Pettersen (1997) kan en benchmarkingstudie utföras på många olika sätt 

beroende på vilken information som företaget önskar att samla in. För att kunna utföra studien 

behöver företaget ta ställning till följande frågeställningar: Vad ska jämföras? Vem ska företaget 

jämföra sig med? 

Vad ska jämföras? 

Vid beslut om vad som ska jämföras kan följande tre typer av benchmarking användas: 

prestationsbenchmarking, processbenchmarking och strategisk benchmarking. 

Prestationsbenchmarking används för att jämföra olika prestationsmått, till exempel ekonomiska 

nyckeltal eller tid, med syftet att bedöma i vilken grad företaget presterar i förhållande till andra. 

Processbenchmarking innebär jämförelse av de metoder som används för att utföra verksamhetens 

olika processer, där syftet är att utveckla befintliga metoder eller att hitta nya för att effektivisera 

företagets processer. Strategisk benchmarking används för att jämföra andra företags val av 

strategier, där informationen används som input vid beslut om företagets egna strategier. 

Vem ska företaget jämföras med? 

Följande fyra typer av benchmarking är lämpliga att använda vid beslut om vem som företaget ska 

jämföra sig med: intern benchmarking, konkurrentbenchmarking, funktionell benchmarking och 

generisk benchmarking. Intern benchmarking innebär jämförelser inom det egna företaget till 

exempel mellan avdelningar, andra fabriker inom koncernen, etcetera. Konkurrentbenchmarking 

menas med att företaget jämför sina egna prestationer med de bästa konkurrenterna inom samma 

bransch. Funktionell benchmarking används för att jämföra företagets processer med andra företag 

som verkar inom samma bransch, men som inte konkurrerar med företaget. Generisk benchmarking 

innebär processjämförelse med de företag som bäst utför liknande processer, oavsett bransch. 

En kombination av prestations- och processbenchmarking används i studien för att jämföra skillnader 

i lastningstid mellan Braviken och Hallstavik samt skillnader i planering och utförande av 

båtlastningsprocessen. Benchmarkingstudien utförs internt hos Holmen Paper Hallstavik eftersom 

Hallstavik utför processen i egen regi och bedöms därför vara en bra referens vid beslut om 

insourcing av båtlastning i Braviken. Ett annat skäl till intern benchmarking är för att få tillgång till 

företagskänslig information till exempel kostnader, vilket bedöms vara svårt att få tag i utanför 

företaget.  

2.8 Metodproblem 
För att en studie ska vara trovärdig och för att säkerställa studiens kvalitet, är det viktigt att minimera 

alternativt eliminera hoten mot studiens reliabilitet och validitet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). 
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Nedan presenteras möjliga hot mot studiens kvalitet följt av en diskussion om hur författarna går till 

väga för att motverka dessa hot. 

2.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att studiens inhämtade data och analytiska processer ska generera samma 

resultat oavsett vem som gör studien, när den görs och hur många gånger den utförs. Saunders, 

Lewis och Thornhill (2009) menar att det finns fyra typer av hot mot en studies reliabilitet. Ett av 

hoten kan vara att deltagande personer ger olika svar på de frågor som ställs beroende på den 

situation som råder. I denna studie skulle en sådan situation vara till exempel att det uppstår 

problem under båtlastningen vilket kan leda till stressiga svar från truckförarna. För att motverka 

detta genomförs intervjuer under normala förhållanden vid tillfällen då arbetstakten är låg. Hot 

nummer två mot reliabiliteten är att den intervjuade personen kan ha en partisk syn på det ämne 

som diskuteras och därmed inte besvarar frågorna objektivt. Många truckförare på Holmen Paper 

Braviken har arbetat med båtlastningen i många år och kan därför ge vinklade svar för att motverka 

förändringar av processen. För att få en så korrekt bild av verkligheten som möjligt trianguleras den 

datainsamling som utförs, genom att ställa samma frågor till olika personer kombinerat med 

sekundär data.  

Det tredje hotet är att observatören har en bestämd åsikt om ämnet och på så sätt ställer vinklade 

frågor till personen som intervjuas, vilket kan påverka studiens resultat. För att minimera denna risk 

utförs ett flertal öppna intervjuer, där den intervjuade personen får prata fritt kring ett visst ämne. 

Vid semi- strukturerade intervjuer används förberedda frågeformulär med frågor som formulerats på 

ett sådant sätt att de inte är ledande, utan tillåter den intervjuade personen att utveckla sina svar. 

Slutligen kan reliabiliteten skadas av att observatören tolkar svaren från intervjuer på fel sätt. Risken 

för detta reduceras genom att kontinuerligt stämma av svaren med de berörda personerna i Braviken 

och Hallstavik. 

2.8.2 Validitet 

Validitet står för huruvida studiens resultat stämmer överens med verkligheten som studien 

undersöker, det vill säga att studien faktiskt mäter det som behöver mätas. Enligt Saunders, Lewis 

och Thornhill (2009) finns det olika hot som kan påverka studiens interna och externa validitet. Ett 

hot kan vara tidpunkten då data samlas in till studien, till exempel att tidmätningar utförs vid tillfällen 

med stor påverkan av externa faktorer. När studien startade hade det nyligen uppstått en brand på 

Holmens pappersbruk i Hallstavik. För att förhindra brandens effekter på resultatet från de 

tidsstudier som genomförs, exkluderas mätdata under den period som restaureringen pågår. Den 

externa validiteten kan ses som ett sätt att mäta hur generaliserbar studiens insamlade data är och 

hur applicerbar den är inom andra områden. Detta blir speciellt svårt ifall studien endast utförs på en 

enskild organisation, eller flera små organisationer. Denna studies externa validitet sträcker sig 

endast över de organisationer som lastar produkter på båt med flera aktörer inblandade i processen. 

2.9 Beskrivning av tillvägagångssätt 
Studien startar med en förstudie där ostrukturerade och semi- strukturerade intervjuer samt 

observationer används för att få en överskådlig bild över den nuvarande båtlastningsprocessen i 

Braviken. Resultatet från primärdata tillsammans med tidigare examensarbeten leder sedan fram till 

studiens problemställning. Utifrån problemställningen samlas både primär- och sekundär data in för 

att kunna göra en nulägesbeskrivning. Nulägesbeskrivningen analyseras sedan med hjälp av 
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benchmarking och lämpliga teorier för att identifiera eventuella skillnader mellan 

båtlastningsprocessen i Braviken och Hallstavik. Detta utgör underlag till den ekonomiska analys som 

genomförs för att bedöma lönsamheten för de investeringar som behöver göras vid insourcing. 

Resultatet från dessa analyser leder slutligen fram till rekommendationer för Holmen Paper Braviken 

huruvida de ska insourca båtlastningen eller inte. Ovanstående beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt visualiseras nedan i Figur 1. 
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Figur 1. Schematisk bild över studiens utförande 
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras de teorier som tillämpas i studien för att ge ökad kunskap om 

problemområdet och för att analysera den data som samlas in. Dessa inkluderar områden som 

logistik, transporter och sjötransporter, hamnar, kapacitet, processer, make or buy- beslut och 

investeringskalkylering. 

3.1 Logistik 
Begreppet logistik kommer ursprungligen från försvarsindustrin och användes för att beskriva de 

aktiviteter som krävdes för att samordna soldater, vapen, ammunition, etcetera på ett effektivt sätt. 

Logistik användes primärt inom försvarsindustrin fram till slutet av andra världskriget och har sedan 

dess fått en bredare betydelse samt ett större tillämpningsområde (Ghiani, Laporte, & Musmanno, 

2013). Jonsson och Mattsson (2011) definierar logistik som: 

”Planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i materialflödet, från råmaterialanskaffning 

till slutlig konsumtion och returflöden av använd produkt, och som syftar till att tillfredsställa kunders 

och övriga intressenters behov och önskemål.” 

En mer ingående definition av logistik har gjorts av Lumsden (2012), där innebörden av logistik 

beskrivs enligt följande: 

”Logistik omfattar förflyttning av människor och materiel. Den består av de aktiviteter som har att 

göra med att styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt 

kostnad (5R). Den syftar till att tillfredsställa samtliga intressenters behov och önskemål med 

betoning på kund. Logistik består av planering, organisering, och styrning av alla aktiviteter i flödet 

av material, resurser, finansiella tillgångar, information och returflöden. I begreppet innefattas såväl 

operativt ansvar vari ingår administration, drift och upphandling som konstruktivt ansvar samt 

uppbyggnad såväl som detaljutformning.” 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006) beskriver logistik som en nyckelfunktion för att ett företag 

ska vara konkurrenskraftig och uppnå lönsamhet. Logistik handlar om att skapa kostnadseffektiva 

och kundanpassade flöden, samt ska vara en funktion som berör hela företaget. För att upprätthålla 

en effektiv logistik måste företagets interna och externa materialflöden vara effektiva(Jonsson & 

Mattsson, 2011). Ett bra och fungerande logistikflöde kan hjälpa företaget att frigöra kapital, skapa 

flexibilitet, sänka totalkostnader och öka företagets intäkter (Segerstedt, 2009). 

3.1.1 Logistik som ett system 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) och Ghiani, Laporte och Musmanno (2013) kan logistik betraktas 

som ett system med olika logistiska aktiviteter, som används för styrning av material- och 

informationsflöden. Logistiksystemet kan delas upp i tre delsystem: materialförsörjning, produktion 

och distribution som i sin tur innehåller ett antal komponenter som samverkar med varandra, se 

Figur 2. Materialförsörjning innebär styrning av råmaterial och komponenter som behövs till 

företagets produktionsenheter. Materialförsörjningen är nära integrerat med företagets 

produktionssystem och leverantörernas distributionssystem. Produktionssystemets logistik avser de 

aktiviteter som styr materialflödet i produktionen genom att tillhandahålla tillverkningsplaner till 

företagets produktionsresurser. Tillverkningsplanerna innehåller information om hur mycket som ska 

tillverkas, när det ska tillverkas, i vilken maskin tillverkningen ska ske, etcetera. Distribution menas 
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med de aktiviteter som sker då färdiga produkter lämnar företaget tills att de kommer fram till kund. 

Dessa aktiviteter styrs av företagets övergripande marknadsstrategi och kundernas behov. 

 

Figur 2. Logistiksystemet enligt Jonsson och Mattsson (2011) 

3.1.2 Logistiksystemets flöden 

Inom ett logistiksystem sker olika typer av flöden mellan företaget, leverantörer och kunder samt 

flöden inom det egna företaget. Dessa flöden kan delas in i materialflöde, informationsflöde och 

monetärt flöde, se Figur 3 (Jonsson & Mattsson, 2011).  

Informationsflöde

Materialflöde

Monetärt flöde

Leverantör KundEgna företaget
 

Figur 3. Flöden inom logistiksystemet (Jonsson & Mattsson, 2011) 

Materialflöde 

Materialflödet avser flödet av fysiska produkter från leverantör in till företaget, genom företagets 

processer och ut till kund. Detta flöde har enligt Jonsson och Mattsson (2011) traditionellt setts som 

det primära flödet inom logistik. Materialflödet kan även ske i motsatt riktning, det vill säga att 

produkter skickas från kund till leverantör, i form av returer vid kundreklamationer eller återvinning. 

Informationsflöde 

Informationsflödet menas med all information som flödar genom systemet och är en förutsättning 

för att kunna upprätthålla effektiva materialflöden. Informationen används bland annat för att 

balansera företagets tillgängliga och nödvändiga kapacitet samt för analys av kundernas efterfrågan 

och leverantörers leveransförmåga. 

Monetärt flöde 

Monetärt flöde innebär de betalningsströmmar som uppstår efter att produkten har levererats från 
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leverantör ut till kund. Detta flöde kan ske i båda riktningarna, antingen från kund till leverantör för 

betalning av produkten eller från leverantör till kund vid reklamationer. 

3.2 Transporter 
Transporter innebär förflyttning av material från en plats till en annan och uppstår i alla delar av 

företagets logistikprocesser. Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2006) kan transporter delas upp 

i interna och externa transporter. Interna transporter är alla transporter som sker inom en och 

samma anläggning, till exempel förflyttning av material i lager. Externa transporter avser transporter 

som sker från företagets lager till en annan anläggning utanför företaget. Transporter kan också delas 

upp i fysisk och immateriell förflyttning (Lumsden, 2012). Fysisk förflyttning innefattar transport och 

hantering av gods, medan immateriell förflyttning syftar till informationsöverföring för att säkerställa 

transportens kvalitet och säkerhet.  

För transport av företagets slutprodukter ut till kund krävs någon form av transportsätt. De 

vanligaste transportsätten som finns att välja mellan är sjö-, väg-, järnväg- och flygtransporter. Valet 

av transportsätt är av stor betydelse för företaget eftersom effektiva transporter minskar 

transportkostnaderna och kan göra företaget mer konkurrenskraftig (Segerstedt, 2009).  

3.3 Sjötransporter 
Sjötransporter är ofta ett mycket kostnadseffektivt sätt att transportera gods på eftersom fartyg har 

mycket större lastutrymme än de övriga transportsätten, samt att fartyg kan röra sig fritt över havet 

mellan olika länder (Segerstedt, 2009). Den stora lastkapaciteten medför generellt låga 

undervägskostnader för sjötransport per tonkilometer beroende på hur stor volym som 

lastas(Lumsden, 2012). Vid sjötransporter lastas en stor del av godsvolymen i containrar, vilket leder 

till en minskad risk för skador på godset (Pewe, 2002).  

Nackdelar med sjötransporter är att de är långsamma och erbjuder inte samma leveransflexibilitet 

som till exempel biltransporter, eftersom transporterna sker mellan hamnar och godset kommer på 

så vis inte direkt fram till kund (Jonsson & Mattsson, 2011). Sjötransporter kräver också speciell 

hanteringsutrustning i form av kranar, stora truckar, etcetera vid lastning samt en mycket stor 

lastyta(Pewe, 2002). Detta medför höga kostnader till och från hamn vilket gör att det krävs stora 

volymer för att sjötransporter ska vara ett lönsamt alternativ (Segerstedt, 2009). Sjötransporter 

används därför oftast för transport av lågvärdiga bulkprodukter över längre distanser. 

Fartygstyper 

För att ett företag ska kunna utnyttja så mycket av fartygets lastutrymme som möjligt krävs att 

fartyget är anpassad efter den last som ska transporteras. Detta gäller även för att lastning och 

lossning av fartyget ska kunna fungera på ett effektivt sätt (Lumsden, 2012). Vanligtvis används i 

huvudsak fyra olika fartygstyper: konventionella fartyg, LoLo- fartyg, RoRo- fartyg och Lash- fartyg. 

Utöver dessa fartygstyper finns bland annat tankfartyg, malmfartyg, specialfartyg, etcetera (Pewe, 

2002).  

Konventionella fartyg 

Konventionella fartyg är den äldsta konstruktionen av fartyg och används framför allt för transport av 

svårhanterligt gods. Med andra ord används dessa fartyg för gods som inte ryms i containrar eller 

som är svåra att stuva på ett effektivt sätt i båtens lastutrymmen. 
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LoLo- fartyg 

LoLo- fartyg (Lift- on- Lift- off) används vanligtvis för transport av gods som lastats i containrar, där 

containrarna lyfts ombord med hjälp av kranar. Dessa fartyg är inte utrustade med några inre däck, 

utan är uppdelade i celler. I cellerna staplas containrar tätt vilande på varandra och ger generellt en 

hög lastfyllnadsgrad. Problemet med LoLo- fartyg är att de ställer höga krav på hamnarnas 

utrustning, vilket begränsar antalet hamnar som LoLo- fartyg kan lägga till vid. 

RoRo- fartyg 

RoRo- fartyg (Roll- on- Roll- off) menas med att godset rullas ombord på båten, vilket ofta sker med 

hjälp av truckar, vagnar eller annan rullande utrustning. Dessa fartyg innehåller ett antal inre 

genomgående däck, där godset förflyttas via hissar och ramper mellan däcken. Detta skapar stor 

flexibilitet då godset kan förflyttas fritt till vilken position som helst i fartyget. Utöver detta har RoRo- 

fartyg en hög godsomsättningshastighet och är inte beroende av hamnarnas utrustning. Nackdelen 

med RoRo- fartyg är att lasten ofta inte är anpassad till fartygets lastutrymme, vilket innebär en lägre 

lastfyllnadsgrad för fartyget.  

Lash- fartyg 

Lash- fartyg innebär att godset lastas på pråmar för att sedan bogseras ut till fartyget, där godset lyfts 

ombord med hjälp av fartygets kranar. Dessa fartyg används med fördel för transporter som går över 

floder och mindre sjöar, där inte fartyget får plats att köra igenom. 

3.4 Hamnar 
Historiskt sett har hamnar verkat som en länk mellan havet och fastlandet genom att erbjuda skydd, 

plats för att förtöja fartygen, tillfällig lagring av gods, och infrastrukturlösningar för hantering och 

förflyttning av gods som ska lastas eller lossas inom hamnområdet. Under de senaste åren har 

hamnarna fått ökad uppmärksamhet och en allt mer betydande roll inom transportkedjan (Ascencio, 

González- Ramíres, Bearzotti, Smith, & Camacho- Vallejo, 2014). Hamnarnas uppgifter har utvidgats, 

från att i stort sett bara ansvara för omlastningsprocessen mellan fartyget och andra transportsätt till 

att utgöra ett nav i en transportkedja där flera olika transportsätt är inblandade. Detta eftersom 

effektiva hamnar skapar möjligheter för intermodala transporter, vilket byter att gods kan skickas 

med flera olika transportsätt på land till hamnen för att sedan lastas om på ett och samma fartyg. På 

motsvarande sett sker lossning av godset i mottagande hamn, det vill säga godset lossas från fartyget 

och lastas på individuella landtransporter (Falkenberg, Persson, & Sökjer- Petersen, 2013). 

I Sverige finns cirka 56 stycken registrerade hamnar av varierande storlek, som är utspridda längs 

hela Sveriges kust (Falkenberg, Persson, & Sökjer- Petersen, 2013). Dessa hamnar kan antingen vara 

allmänna eller privata. Allmänna hamnar innebär att i stort sett alla fartyg har rätt att i mån av plats 

lägga till i hamnen samt utnyttja hamnens resurser. De allmänna hamnarna ägs främst av Sveriges 

kommuner, men också av privata aktörer. Privata hamnar ägs ofta av olika industrier, där endast 

fartyg med anknytning till industrierna får anlöpa hamnen (Martinson, 2011). 

Hamnavgifter 

Hamnar är vinstdrivande organisationer och tar därför ut särskilda hamnavgifter för att fartyget ska 

få anlöpa hamnen och utnyttja dess resurser(Departimentserie 2003:41, 2003). Dessa avgifter ska 

täcka kostnaderna för att bedriva hamnverksamhet. Enligt Falkenberg, Persson och Sökjer- Petersen 

(2013) består hamnavgifter i Sverige ofta av fyra delar: fartygshamnavgift, miljö- och avfallsavgift, 

varuhamnavgift samt stuveriavgift. Fartygshamnavgift och miljö- och avfallsavgift är kopplade till 
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fartyget medan de andra två är kopplade till godset. Avgiftens storlek bestäms av hamninnehavaren 

och betalas av de som utnyttjar hamnen, dock finns särskilda regler för allmänna hamnar se Bilaga 1- 

Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn. 

Fartygshamnavgift 

Fartygshamnavgift betalas varje gång ett fartyg anlöper en hamn och är baserad på fartygets 

bruttodräktighet. Avgiften ska täcka hamnens infrastrukturkostnader som är direkt eller indirekt 

kopplade till fartygsanlöpet i form av kostnader för muddring av hamnbassäng, underhåll av kajer, 

underhåll av övrig infrastruktur, med mera. Fartygshamnavgiften debiteras oberoende av hur mycket 

gods som lastas eller lossas, vilket gör att denna avgift utgör en stor del av totalkostnaden vid låga 

godsvolymer.  

Miljö- och avfallsavgift 

Miljö- och avfallsavgift tas ofta ut av hamnen för att täcka kostnaden för hantering av det avfall som 

fartyget lämnar ifrån sig till exempel sophämtning, underhåll av miljöstationer, med mera. Avgiften 

är baserad på fartygets bruttodräktighet och debiteras med fullt belopp vid varje fartygsanlöp, 

oberoende om fartyget lämnar något avfall eller inte. Miljö- och avfallsavgiften kan i vissa fall vara 

inkluderad i fartygshamnavgiften.  

Varuhamnavgift 

Vid lastning och lossning av fartyg tar hamnen ut en avgift för att fartyget ska få utnyttja hamnens 

resurser till att lasta på eller av godset. Denna avgift kallas för varuhamnavgift och är kopplad till 

godsspecifika aktiviteter. Avgiften betalas endast en gång under tiden som fartyget ligger i hamnen 

och ska bland annat täcka hamnens kostnader för utrustning, underhåll av kajer, administration, med 

mera. I varuhamnavgiften ingår vanligtvis kostnaden för tillfällig lagring av godset, men den 

inkluderar inte hanteringskostnaden för godset utan den betalas separat i form av en stuveriavgift.  

Stuveriavgift 

En stuveriavgift tas ut av hamnen för varje lastad eller lossad enhet från fartyget till ett annat 

transportsätt, som avser att täcka hamnens kostnader för själva godshanteringen. I avgiften ingår 

ofta kostnader för lön till hamnarbetare, drift- och underhållskostnader för maskiner, med mera. 

Stuveriavgiften betalas normalt endast en gång per anlöp och utgör ofta den största delen av 

kostnaden för godset vid lastning eller lossning i hamnen. 

3.5 Kapacitet 
Enligt Jonsson och Mattsson (2011) är kapacitet ett mått på i vilken omfattning som företagets 

resurser kan användas för värdeskapande aktiviteter. Kapacitet uttrycks vanligtvis i enheten 

mantimmar eller maskintimmar per tidsperiod, men kan även anges i andra enheter som till exempel 

antal, ton, etcetera per tidsperiod. 

Kapacitet kan betraktas utifrån två perspektiv: tillgänglig kapacitet och nödvändig kapacitet. 

Tillgänglig kapacitet är kapaciteten som krävs för en resurs att producera en viss mängd output under 

en viss tidsperiod. Hur mycket kapacitet som finns tillgängligt påverkas vid förändring av 

produktspecifikationen, produktmixen, arbetstakten och utrustningen som används för att producera 

produkten. Nödvändig kapacitet menas med den kapacitet som krävs för att kunna producera en 

önskad mängd output under en viss tidsperiod. Summan av all nödvändig kapacitet för en viss 
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operation inom en specifik tidsperiod utgör operationens belastning (Arnold, Chapman, & Clive, 

2012). 

3.5.1 Kapacitetsplanering 

Om företaget ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan krävs en balans mellan tillgänglig och 

nödvändig kapacitet. För att upprätthålla balans mellan tillgänglig kapacitet och nödvändig kapacitet 

krävs att resurserna planeras, vilket kallas för kapacitetsplanering. Jonsson och Mattsson (2011) 

menar på att det finns fyra potentiella tillvägagångssätt för att uppnå balans mellan tillgänglig och 

nödvändig kapacitet: ökning eller minskning av tillgänglig kapacitet, omfördelning av kapacitet 

mellan avdelningar, ökning eller minskning av nödvändig kapacitet och omfördelning av nödvändig 

kapacitet mellan olika tidsperioder. 

Tillgänglig kapacitet kan ökas på lång sikt genom att anställa mer personal, investera i nya maskiner, 

utöka antalet skift, samt outsourca delar av tillverkningen till en extern aktör under en längre period. 

På kort sikt kan tillgänglig kapacitet ökas med hjälp av övertid, uppskjutet underhållsarbete eller 

outsourcing under en kortare period. Omfördelning av kapacitet mellan avdelningar kan göras på 

både kort och lång sikt genom att till exempel låna ut personal till underbemannade avdelningar 

under viss period. För att öka nödvändig kapacitet krävs långsiktiga förändringar av 

produktionsplaner eller olika marknadsföringsaktiviteter. Omfördelning av nödvändig kapacitet kan 

på lång sikt ske genom att förändra leveranstider eller lagernivåer. På kort sikt kan mindre 

batchstorlekar, alternativa produktionsgrupper och tidigare- eller senareläggning av order användas 

för att omfördela nödvändig kapacitet. 

3.5.2 Beräkning av kapacitet 

Jonsson och Mattsson (2011) skiljer mellan fyra olika nivåer vid beräkning av tillgänglig kapacitet: 

maximal kapacitet, nominell kapacitet, bruttokapacitet och nettokapacitet. Maximal kapacitet är den 

kapacitet som skulle erhållas vid produktion dygnet runt under ett helt år. Eftersom de flesta företag 

inte har produktion dygnet runt används sällan denna nivå för kapacitetsberäkningar. Istället för 

maximal kapacitet används nominell kapacitet, vilket är kapaciteten som företaget använder under 

normala förhållanden. Nominella kapaciteten beräknas utifrån tillgängligt antal maskiner eller 

personer, antal skift per dag, antal timmar per skift, och antal arbetsdagar per planeringsperiod.  

Vanligtvis förekommer olika former av bortfall till exempel maskinhaveri, underhållsaktiviteter, 

etcetera vilket måste beaktas vid kapacitetsberäkning. Den kapacitet som finns kvar efter dessa 

bortfall definieras som bruttokapacitet. Med jämna mellanrum förekommer även indirekt tid i form 

av pauser, väntetid på material, etcetera som förhindrar att produktion kan ske under denna 

tidsperiod. Återstående kapacitet efter dessa bortfall är aktivitetens nettokapacitet. 

Vid beräkning av nödvändig kapacitet måste tiden för att producera varje enskild order i operationen 

först bestämmas. Detta görs genom att summera operationens uppsättningstid och tiden det tar för 

ordern att bearbetas i operationen. Därefter summeras tiderna för samtliga order, som ska 

bearbetas i operationen, inom det planerade tidsintervallet för att bestämma operationens 

nödvändiga kapacitet (Arnold, Chapman, & Clive, 2012). 

3.6 Processer 
Begreppet process kommer från latinets ”processus” och ”procedere” som ungefär betyder 

”framåtskridande” eller ”gå framåt” (Bergman & Klefsjö, 2012). En process innehåller en rad olika 

aktiviteter som omvandlar ingående material till en utgående produkt eller tjänst. Syftet med 
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processer är att tillfredsställa kunders behov med så låg resursförbrukning som möjligt (Lumsden, 

2012). Definitionen för ordet process kan ibland anses vara diffust på grund av dess breda 

användning i en rad olika sammanhang. Utan en tydlig definition av vad en process är, kan det bli 

svårt att identifiera och kartlägga processer då begreppet kan tolkas på olika sätt. Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl (2006) menar på att följande krav måste uppfyllas för att karaktärisera en 

process: 

 En process ska vara en kedja av aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt slut. 

 En process ska vara planerad och kunna utföras på ett standardiserat sätt. 

 En process ska ha tydliga mål och en beskrivning av vilka aktiviteter som ingår, samt vilka 

resultat som processen ska leverera.  

 En process ska vara tillräckligt lång med både administrativa, operativa och 

funktionsöverskridande aktiviteter. 

Likaså definierar Bergman och Klefsjö (2012) att en process har en början och ett slut, den har en 

kund (uppdragsgivare) och en leverantör (en uppdragstagare), den består av ett nätverk av ingående 

aktiviteter, den producerar ett värdeskapande resultat och den upprepas gång efter gång, se Figur 4. 

Process ResultatObjekt

Resurser

Leverantör Överenskommelse Kund

Gränssnitt Gränssnitt  

Figur 4. Definition av en process enligt Bergman och Klefsjö (2012) 

3.6.1 Processtruktur 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) och Mattsson (2012) kan processer delas upp i kärnprocesser, 

stödprocesser och ledningsprocesser. Kärnprocesser avser processer i företagets kärnverksamhet 

som direkt skapar värde för kund till exempel tillverkning och produktutveckling. De har ofta externa 

kunder och är händelsestyrda, det vill säga att specifika händelser sätter igång processen. 

Stödprocesser är processer som bistår företagets kärnprocesser och är nödvändiga för att 

kärnprocesserna ska kunna utföras på ett effektivt sätt. Dessa processer bidrar på så vis till indirekt 

värdeskapande för kund. Stödprocesser initieras av strategiska beslut och har ofta interna 

avdelningar eller andra processer som kunder. Ledningsprocesser menas med de processer som finns 

runt omkring företaget för att styra företaget i rätt riktning till exempel strategier, mål och 

framtidsplaner. De fungerar också som en funktion som synkroniserar kärn- och stödprocesserna, 

samt bidrar till indirekt kundvärde. Ledningsprocesser initieras av strategiska beslut och har ofta 

interna avdelningar eller andra processer som kunder. 

3.6.2 Processkartläggning 

Processkartläggning kallas det arbete som görs för att beskriva processer. För att få en helhetssyn för 

hur en process fungerar i dagsläget och för att kunna effektivisera processer är processkartläggning 
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ofta nödvändigt (Mattsson, 2012; Ljungberg och Larsson, 2012). Processkartor gör det enklare att 

förklara för organisationen hur de olika avdelningarna är relaterade till varandra och hur de 

tillsammans skapar värde för kunden. Vid utförandet av processkartläggning är första steget att välja 

ut den process som ska studeras, baserat på processens förbättringspotential. Nästa steg är att 

klargöra processens början och avslut, samt vilka som är processens kunder. Därefter bör processen 

beskrivas genom att använda någon form av kartläggningsverktyg för att kunna identifiera slöserier 

och förbättringar. 

Enligt Ljungberg och Larsson (2012) är det viktigt att processkartan måste vara ärlig och visa hur 

verksamheten ser ut i verkligheten, kompletterad med omarbetningar, felsökningar och andra icke- 

värdeskapande aktiviteter. Kartan ska dessutom beskriva processen på ”rätt” detaljeringsnivå och 

kartan ska inte ta hänsyn till var aktiviteterna utförs. I de flesta fall bör den heller inte beskriva hur 

aktiviteterna utförs, eftersom detta skulle sänka flexibiliteten och göra det svårt att anpassa arbetet 

till olika kundkrav. En alltför detaljerad arbetsbeskrivning skapar ofta en känsla av toppstyrning, vilket 

kan hämma personalens engagemang och kreativitet. Slutligen bör kartan vara lättförståelig. Alla 

objekt, resurser och information behöver inte inkluderas eftersom det kan försvåra för användaren 

om vad som verkligen är viktigt i processen. Därför ska det finnas en balans mellan 

användarvänlighet och informationsinnehåll i kartan och att kartan ska återspegla informationen på 

rätt sätt. 

3.7 Make or Buy- beslut 
Make or buy- beslut innebär en utvärdering om företaget ska köpa in eller tillverka 

produkten/tjänsten själva. I detta koncept ingår även beslut om företaget ska äga utrustning eller om 

de ska hyra alternativt leasa utrustningen (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009). Benton (2012) menar att 

make or buy- beslut kan liknas vid en serie av strategiskt kopplade beslut som inte kan fattas i det 

operativa arbetet. Utgångspunkten vid dessa beslut är att först klargöra vilken produkt som ska 

utvärderas för att sedan jämföra den egna verksamhetens förmåga att tillverka produkten mot att 

outsourca den. Detta för att sedan kunna fatta ett strategiskt beslut om företaget ska välja att köpa 

in produkten eller tillverka den själva. För att kunna fatta detta beslut jämförs de olika 

handlingsalternativens särkostnader, där det alternativ som har lägst särkostnader bör väljas. Vid 

beslut mellan olika handlingsalternativ är det endast relevant att betrakta framtida intäkter och 

kostnader som skiljer sig för de olika alternativen, eftersom gemensamma kostnader inte har någon 

inverkan på beslutet. 

3.7.1 Outsourcing  

Outsourcing innebär att ett företag väljer att låta en fristående leverantör ta hand om en del av 

företagets verksamhet och som påverkar verksamhetens inriktning och omfattning (Abrahamsson & 

Karlöf, 2011; Bengtsson, Berggren, & Lind, 2005). Företag kan outsourca allt ifrån delar av deras 

produktion till lagerhantering (Dolgui & Proth, 2013; Seiler, 2012). Ur ett ekonomiskt perspektiv 

innebär outsourcing att de rörliga kostnaderna för inköpt material och tjänster ökar samt att den 

egna värdeförädlingen minskar.  

Beslut om outsourcing påverkas framförallt av vilka kostnadsbesparingar som beslutet genererar, där 

det ofta krävs en signifikant kostnadsreducering för att företaget ska välja att outsourca sina 

processer.  Fördelar med outsourcing är att företaget kan fokusera på sina kärnkompetenser istället 

för att spendera resurser på processer som de saknar kompetens inom och som andra aktörer kan 
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utföra billigare och mer effektivt. Outsourcing kan även leda till minskade kostnader, förbättring av 

processens prestanda, frigörande av resurser samt ökade marknadsandelar och intäkter för företaget 

(Benton, 2012; Bengtsson, Berggren, & Lind, 2005). Dock är det svårt att mäta effekten av 

outsourcing eftersom beslutet medför osynliga kostnader i form av kvalitetskostnader, 

transaktionskostnader, med mera. Därför måste företaget väga för- och nackdelar vid beslut om 

outsourcing. 

3.7.2 Insourcing 

Insourcing menas med att ta tillbaka en förut outsourcad funktion till den egna verksamheten. Motiv 

till varför företag väljer att insourca är till exempel att de vill höja utnyttjandegraden i egna resurser 

eller att produkten på kort sikt är billigare att tillverka själv. Det kan även finnas ett strategiskt motiv 

till insourcing då företaget vill öka förädlingsgraden inom den egna produktionen. Fördelar med 

insourcing är att intern kunskap byggs upp och att det blir en lägre risk för spridning av 

företagskänslig information. Dessutom får företaget bättre kontroll över processen, ökad förmåga till 

tvärfunktionellt samarbete samt minskade logistikkostnader (Bengtsson, Berggren, & Lind, 2005). 

Enligt Bengtsson, Berggren och Lind (2005) kan insourcing ses som det motsatta till outsourcing. På 

så vis blir outsourcings potentiella fördelar motsvarande nackdelar för insourcing. Detta betyder att 

företag som väljer att insourca, får ett minskat fokus på sina kärnkompetenser och förlorar på så vis 

leverantörens kompetens inom området. De skulle även gå miste om leverantörens stordriftsfördelar 

eftersom leverantören oftast tillverkar större volymer av produkten. Detta kan leda till en högre 

enhetskostnad och i vissa fall en lägre kvalitet.  

3.8 Investeringskalkylering 
Företag gör investeringar för att öka deras intäkter eller för att minska företagets kostnader. En 

investering innebär en anskaffning av resurser för företagets användning under en längre tid. 

Investeringar har ofta ett stort ekonomiskt värde och påverkar företaget under en längre period, 

eftersom investeringen binder upp kapital. Därför krävs en grundlig plan för hur investeringen ska 

utföras med berörda avdelningar i företaget (Olsson, 2005). För att kunna säkerställa att rätt beslut 

om investeringar fattas, krävs ekonomiska kalkyler som utvärderar de ekonomiska konsekvenser som 

beslutet medför. Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009) kan en investeringskalkyl definieras som: 

”En sammanställning av in- och/eller utbetalningar för ett visst objekt för ett visst ändamål för en viss 

period” 

Syftet med investeringskalkylering är att beräkna lönsamheten för respektive investeringsalternativ, 

rangordna alternativen baserat på deras lönsamhet, utgöra grunden för fördelning av företagets 

resurser, framhäva investeringsalternativens påverkan av företagets likviditet och utgöra underlag 

för riskbedömning av investeringsalternativen. Investeringskalkyler är dock inte tillräckligt som enda 

beslutsunderlag. Företaget måste även ta hänsyn till andra faktorer som påverkas av investeringen, 

till exempel arbetsmiljö, produktkvaliteten, etcetera. 

3.8.1 Investeringskalkylens komponenter 

Investeringskalkylering består av ett antal komponenter som beskriver investeringens 

betalningsströmmar över dess livslängd. Dessa komponenter är: grundinvestering, in- och 

utbetalningar, restvärde, ekonomisk livslängd, kalkylränta och investeringsförlopp. Grundinvestering 

är summan av det kapital som företaget satsar vid anskaffningen av investeringsobjektet, det vill säga 
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summan av alla in- och utbetalningar som uppkommer fram tills att investeringen kan börja 

användas. Efter att investeringen kan börja användas sker kontinuerliga in- och utbetalningar för 

driften av investeringen. Restvärde menas med det värde som investeringen har efter att dess 

ekonomiska livslängd har upphört. Ekonomisk livslängd är den tid som investeringen kan användas 

innan det blir ekonomiskt fördelaktigt att ersätta investeringsobjektet, och motsvarar i regel 

investeringens avskrivningstid. Kalkylränta används för att beräkna investeringens alternativkostnad 

för det kapital som investeringen binder upp och ägarnas krav på avkastning. Investeringsförlopp 

används, med hjälp av diagram, för att ge en överskådlig bild över betalningsströmmarna som sker 

från grundinvestering till slutet av investeringens ekonomiska livslängd (Ax, Johansson, & Kullvén, 

2009). 

3.8.2 Metoder för investeringskalkylering 

För att beräkna en investerings lönsamhet och rangordna olika investeringsalternativ, baserat på 

deras lönsamhet, kan ett flertal metoder användas. De vanligaste metoderna är: pay- back metoden, 

nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden och tillväxträntemetoden (Ax, 

Johansson, & Kullvén, 2009). 

Pay- back metoden 

Den enklaste metoden för investeringskalkylering är pay- back metoden, som även benämns som 

återbetalningsmetoden. Metoden tar främst hänsyn till den tid det skulle ta för det årliga 

inbetalningsöverskottet att täcka grundinvesteringen. Återbetalningstiden jämförs sedan med 

företagets krav på återbetalningstid vid investeringar. Alltså ifall återbetalningstiden skulle 

understiga företagets krav så är det en indikation på att investeringen kan genomföras.  

En fördel med pay- back metoden är att den är enkel att använda sig utav vid investeringskalkylering 

samt att den är enkel att förstå, eftersom in- och utbetalningar endast behöver uppskattas. Den stora 

nackdelen med metoden är att den endast tar hänsyn till in- och utbetalningar under 

återbetalningstiden och inte under hela ekonomiska livslängden. Trots detta är pay- back metoden 

en frekvent använd metod bland företag vid investeringskalkylering, men kompletteras oftast med 

en annan metod för att få en mer komplett bild av investeringens konsekvenser.  

Internräntemetoden 

Internräntemetoden är en beräkningsmässigt svårare metod än pay- back metoden och används för 

att beräkna hur stor avkastning investeringen genererar (Olsson, 2005). Investeringens avkastning 

uttrycks i form av en ränta (internränta) som sedan jämförs med företagets avkastningskrav på 

investeringen, det vill säga kalkylräntan. Om internräntan överstiger kalkylräntan anses investeringen 

vara lönsam. Internräntan bestäms genom att undersöka vilken räntesats som genererar ett 

nettonuvärde (värdet för summan av investeringens diskonterade in- och utbetalningar vid 

investeringstillfället) för investeringen som är lika med noll (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009).  

Fördelen med internräntemetoden är att den genererar ett resultat på investeringens avkastning 

som är lätt att förstå och det går enkelt att göra en bedömning huruvida investeringen är lönsam 

eller inte. Nackdelen med metoden är att den bygger på orealistiska antaganden om förräntning av 

de inbetalningsöverskott som genereras under investeringens ekonomiska livslängd. Metoden antar 

att överskottet som frigörs kan återinvesteras till samma ränta som internräntan, vilket enligt Ax, 

Johansson och Kullvén (2009) inte är rimligt.  
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4 Företagsbeskrivning 
I det här kapitlet ges först en beskrivning om koncernen Holmen AB och dess olika affärsområden. 

Detta följs av en mer ingående beskrivning av affärsområdet Holmen Paper, mer specifikt inom 

Holmen Paper Braviken. 

4.1 Holmen AB 
Holmen är en över fyrahundra år gammal svensk skogsindustrikoncern som producerar tryckpapper, 

kartong och sågade trävaror samt är verksamma inom energi och skogsbruk. Företaget har lite drygt 

3300 anställda och deras huvudsakliga marknad är Europa, som står för cirka 90 % av omsättningen. 

Koncernen är registrerad på Stockholmsbörsen och hade år 2015 en omsättning på drygt 16 miljarder 

kronor (Årsredovisning 2015, 2016). Holmen har ett stort innehav av egen skog och egenproducerad 

energi då de äger skogsmark och vattenkraftverk i Sverige. Det egna skogsinnehavet och 

egenproducerade energin står för cirka 60 % respektive 30 % av totala behovet och är en viktig del i 

företagets strategi(Detta är Holmen, 2015). Företagets affärsidé är att: 

”utveckla och driva lönsam verksamhet inom tre produktinriktade affärsområden för tryckpapper, 

kartong och trävaror samt två råvaruinriktade affärsområden för skog och energi. Europa är 

huvudmarknaden.” 

Holmen verkar inom fem stycken affärsområden, tre produktinriktade områden och två 

råvaruinriktade områden, se Figur 5. De produktinriktade affärsområdena är Iggesund Paperboard, 

Holmen Paper och Holmen Timber. De råvaruinriktade affärsområdena är Holmen Skog och Holmen 

Energi (Detta är Holmen, 2015). 

 

Figur 5. Översikt över de olika affärsområdena inom Holmen 

Iggesund Paperboard 

Iggesund Paperboard tillverkar färskfiberbaserade konsumentförpackningar och kartongprodukter 

för avancerade grafiska ändamål. Produktionsanläggningar finns i Iggesund och Workington 

(Storbritannien), samt i Strömsbruk där kartongerna plastextruderas och lamineras. De olika 

kartongprodukterna som tillverkas är samlad i produktgrupperna Invercote och Incada. Iggesund 

Paperboard levererade cirka 499 000 ton kartonger under år 2015 och omsättningen uppgick till cirka 

5,47 miljarder kronor. Antal anställda inom Iggesund Paperboard uppgår till drygt 1400 personer 

(Iggesund Paperboard, 2016).  

Holmen Paper 

Inom detta affärsområde tillverkas tryckpapper för olika magasin, produktkataloger, direktreklam, 

böcker och dagstidningar. Holmen Paper har två stycken pappersbruk i Sverige, Braviken och 

Hallstavik, som tillsammans producerar över 1,3 miljoner ton papper. Omsättningen under år 2015 
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uppgick till cirka 6,15 miljarder kronor och antalet anställda inom Holmen Paper är drygt 1100 

personer (Affärsområdet Holmen Paper, 2016).  

Holmen Timber 

Holmen Timber tillverkar sågade trävaror i furu och gran som används till konstruktions-, snickeri- 

och emballageändamål. Holmen Timber driver två stycken moderna sågverk i Iggesund och Braviken, 

i nära anslutning till pappersbruken, som tillsammans producerar cirka 730 000 kubikmeter virke. 

Drygt 200 personer arbetar inom Holmen Timber och omsättningen år 2015 uppgick till cirka 1,31 

miljarder kronor (Holmen Timber- med passion för trävaror, 2016).  

Holmen Skog 

Holmen Skog är ansvarig för att förvalta Holmen- koncernens egna skogsinnehav, köpa in virke, samt 

utföra avverknings- och skogsuppdrag. Holmen Skog verkar över hela Sverige och förser Holmens 

olika produktionsanläggningar, samt andra skogsindustrier och lokala sågverk med virke. Det arbetar 

knappt 400 personer inom Holmen Skog och omsättningen uppgick år 2015 till cirka 2,81 miljarder 

kronor (Välkommen till Holmen Skog, 2016).  

Holmen Energi 

Affärsområdet Holmen Energi har hand om Holmens vatten- och vindkraftsanläggningar för att 

kunna förse koncernens produktionsanläggningar med energi. De ansvarar även för att utveckla och 

förbättra Holmen- koncernens energianvändning. Holmen Energis egenproduktion av vind- och 

vattenkraft uppgår till cirka 1441 GWh och omsatte cirka 268 miljoner kronor år 2015. Antalet 

anställda inom Holmen Energi är 11 personer (Holmen Energi, 2016). 

4.2 Holmen Paper 
Holmen Paper är Holmens största affärsområde, baserat på företagets omsättning, och har sitt 

huvudkontor i centrala Norrköping. Där finns VD, specialistfunktioner inom finans, kommunikation, 

teknik och personal, samt en central funktion för marknad och försäljning placerad. Ett 

organisationsschema för affärsområdet Holmen Paper redovisas nedan i Figur 6. Huvudkontoret 

ansvarar för utveckling av Holmen Papers övergripande strategier och styr över affärsområdets 

pappersbruk på en strategisk nivå (Widell, Holmen Paper Management, 2015).  
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Figur 6. Organisationsschema Holmen Paper  

4.2.1 Marknad och försäljning 

Holmen Papers försäljning sker i stor utsträckning inom Europa, främst till de nordiska länderna, 

Tyskland och Storbritannien. Företaget har även börjat etablerat sig i USA, delar av Latin- och 

Sydamerika, Kina och Indien. Försäljning av Holmen Papers produkter till Europa sker via företagets 

säljkontor, som är placerade på särskilda platser i Europa nära företagets kunder. Övrig försäljning 

sker genom marknad- och försäljningsavdelningen i Norrköping (Årsredovisning 2015, 2016). Inom 

marknad- och försäljning ingår också funktioner med ansvar över Holmen Papers logistikrelaterade 

aktiviteter på strategisk nivå. De ansvarar för transportkoordinering av samtliga transportsätt, 

utveckling av strategier för logistikupplägg och produktionsplanering för pappersbruken i Braviken 

och Hallstavik. Varje pappersbruk har dock en egen logistikavdelning med ett mer operativt ansvar 

för brukets externa transporter. 

4.2.2 Produkter 

Holmen Paper tillverkar i dagsläget sju stycken olika produkter: TRND, VIEW, UNIQ, XLNT, PLUS, 

BOOK och NEWS. Dessa produkter är kategoriserade inom produktområdena magasinpapper, 

bokpapper och tidningspapper. TRND, VIEW, UNIQ, XLNT och PLUS ligger inom produktområdet 

magasinpapper och används för tryck av olika magasin, produktkataloger, bilagor och direktreklam 

(Årsredovisning 2015, 2016). Tillverkning av UNIQ sker endast i Braviken, VIEW och TRND endast i 

Hallstavik, medan tillverkning av XLNT och PLUS sker på båda pappersbruken (Produktutbud, 2012). 

Holmen BOOK är ett bokpapper med hög stabilitet och ljus yta samt är den marknadsledande 

produkten i Europa för pocket- och inbundna böcker. Bokpapper tillverkas både i Braviken och 

Hallstavik och förväntas tillsammans med magasinpapper få en ökad volymtillväxt i framtiden. 
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Holmen NEWS är ett tidningspapper som tillverkas i Braviken och säljs till tryckerier framförallt inom 

Skandinavien och Iberiska halvön. Historiskt sett har tidningspapper svarat för en stor volymsandel 

inom Holmen Paper, men har under de senaste åren kontinuerligt minskat. Därför har företaget valt 

att fokusera mer på utveckling av magasin- och bokpapper, men anser dock att tidningspapper ska 

finnas kvar som lokal produkt för närmarknader (Årsredovisning 2015, 2016). 

4.3 Holmen Paper Braviken 
Bravikens pappersbruk byggdes år 1977 och är ett av världens mest produktionseffektiva bruk med 

cirka 350 anställda(Holmen Paper Braviken, 2016). I Braviken används granmassaved för tillverkning 

av termomekanisk massa (TMP), som sedan formas till papper i någon av pappersmaskinerna. 

Företaget har en årlig produktion på cirka 486 000 ton papper(Widell, Company presentation Holmen 

Paper, 2016).  

Vid byggandet av bruket startade företaget upp sin första pappersmaskin för tillverkning av 

tidningspapper, PM 51, med en total produktionskapacitet på cirka 180 000 ton per år. År 1985 och 

1996 utökades kapaciteten i och med att två nya pappersmaskiner togs i bruk, PM 52 och PM 53. På 

senare år har dock försäljningen stadigt minskat, vilket har skapat överkapacitet i produktionen. 

Därför valde företaget år 2013 att stänga ner PM 51 och dra ner på personalstyrkan i Braviken. Idag 

är det bara PM 52 och PM 53 som är i drift och har tillsammans en produktionskapacitet på cirka 

600 000 ton per år(Widell, 2016).   

Holmen Paper Braviken är placerad cirka en mil utanför Norrköping intill Bråviken, som mynnar ut i 

Östersjön. Företaget är ägare till en egen hamn placerad inom fabriksområdet, vilket skapar goda 

förutsättningar för transport av företagets produkter med båt. Dessutom finns bra förbindelser för 

järnvägs- och biltransporter, då järnvägsspår är dragna inom fabriksområdet samt att bruket ligger 

nära E4:an. Placeringen av Bravikens pappersbruk och hur produktionsanläggningen är organiserad 

visualiseras nedan i Figur 7.  

 

Figur 7. Fabriksområde Holmen Paper Braviken (Widell, 2016) 
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5 Nulägesbeskrivning Braviken 
Det här kapitlet inleds med en kort beskrivning av utlastningsprocessen för Holmen Paper Braviken 

följt av en mer ingående beskrivning och kartläggning av processen vid båtlastning. Kapitlet avslutas 

med en sammanställning av de kostnader som är direkt kopplade till båtlastningen. Data som 

presenteras är baserad på observationer och intervjuer genomförda i Braviken. 

5.1 Verksamhetssystem 
Holmen Paper Bravikens verksamhetssystem är uppdelat i fyra styrningsprocesser 

(ledningsprocesser), tre huvudprocesser (kärnprocesser) och nio stödprocesser, se Figur 8. 

Huvudprocesserna är Produktionsplanering, Tillverkning och Utlastning som styrs utifrån företagets 

författningskrav, kundkrav, verksamhetsplan och policys. Företagets stödprocesser utgörs av 

funktionerna Projekt, Ekonomi och Inköp, HR, Arbetsmiljö, Verksamhetsutveckling, Utveckling, 

Vattenrening och Tillverkning, Energi, och underhåll. Då studiens syfte är att utreda om företagets 

båtlastning ska utföras i egen regi eller om processen ska fortsätta outsourcas i framtiden, ligger 

fokus på utlastningsprocessen.  

 

Figur 8. Verksamhetssystem Holmen Paper Braviken (Ledningssystem Braviken) 

5.2 Utlastning 
Inom huvudprocessen utlastning sker all planering och utförande av Bravikens leveranser av färdiga 

produkter. Från Braviken levereras årligen cirka 490 000 ton papper med transportsätten bil, 

container, järnväg och båt. Biltransporter står för drygt hälften av allt utlastat papper i Braviken och 

transporterar pappret till kunder i Norden samt övriga delar av Europa. Transport med container 

utgör cirka 9 % av det årliga tonnaget och innebär att pappret först lastas i containrar i Braviken för 

att sedan transporteras med lastbil in till Pampusterminalen i Norrköpings hamn. Där samlastas 

containrarna med andra containrar för vidare transport med båt.  Järnvägstransporter sker i 
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begränsad omfattning till företagets kunder i Norge och står för cirka 5 % av det totala utlastade 

tonnaget. En sammanställning över fördelningen av utlastat papper för de olika transportsätten 

presenteras nedan i Figur 9. 

 

Figur 9. Fördelning av utlastat papper i Braviken under 2015 (Utlastning Braviken 2015) 

En tredjedel av allt utlastat tonnage transporteras med båt, där Holmen i dagsläget chartrar två 

stycken RoRo- fartyg som levererar pappret ut till kund via olika hamnterminaler. Fartygen har en 

total lastkapacitet på cirka 4800 ton, där lastning av pappret sker i fartygens mellandäck och 

underrum. Dessa fartyg kör linjetrafik efter två bestämda rutter, varav en till Storbritannien och en 

till Tyskland, se Figur 10. Den ena rutten går från Hallstavik via Braviken med slutdestination 

Sheerness och Hull, Storbritannien. Lastning av fartyget i Hallstavik sker oftast måndagar för att 

sedan under tisdagen anlända till Braviken för vidare lastning. Efter att pappret lastats av i Sheerness 

och Hull, återvänder fartyget tillbaka till Hallstavik igen. Den andra rutten går från Hallstavik via 

Braviken till Lübeck, Tyskland, och sedan tillbaka till Hallstavik. På denna rutt sker lastning normalt på 

onsdagar i Hallstavik och torsdagar i Braviken. Rutterna tar fem respektive nio dagar att slutföra, där 

fartygen turas om att trafikera rutterna. Med detta menas att fartyget som återvänt till Hallstavik 

från Lübeck byter rutt till Sheerness samt Hull och vice versa. 
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Figur 10. Rutter som Holmens fartyg trafikerar 

5.2.1 Organisation utlastning 

Den avdelning som ansvarar för utlastningen är Verksamhetsutveckling och Logistik som består av 22 

personer, varav 18 är aktivt involverade vid utlastning av företagets produkter. Avdelningschefen är 

ytterst ansvarig för processen, men är inte involverad i det operativa arbetet. Under 

avdelningschefen finns två utlastningsplanerare och en personalledare, som är chef för 

logistiksamordnaren samt truckförarna. Ett organisationsschema för personalen som är aktivt 

involverade i utlastningsprocessen visas i Figur 11. 

 

Figur 11. Organisationsschema för utlastning i Braviken 
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Utlastningsplanerarna är ansvariga för planering och rapportering av transporter med bil, container, 

järnväg och båt. De ser till att produkten levereras i tid till kunden och att upprätthålla en god 

relation med transportföretag. De tillsammans med personalledaren är även skeppsmäklare, vilket 

menas med att de ansvarar för rapportering av fartyg till myndigheter och bistår fartygen med 

förnödenheter. Personalledaren är direkt underställd avdelningschefen och är ansvarig för all 

lastning av företagets produkter på bil, container, järnväg och båt. En stor del av arbetet går ut på att 

planera och optimera lastningen så att den kan utföras på ett effektivt sätt. Personalledaren har även 

ansvar för bemanning av truckförare till magasinen med syfte att se till att det finns tillräckligt med 

kapacitet för att kunna utföra lastningen i tid. Logistiksamordnaren är förstereserv för 

personalplaneraren och stöttar personalledaren samt truckförarna vid hög arbetsbelastning. 

Logistiksamordnaren har liknande arbetsuppgifter som personalledaren, men har inte något formellt 

chefsansvar. 

5.2.2 Kapacitet 

Tillgänglig kapacitet för utlastning i Braviken utgår ifrån den personal och maskinell utrustning som 

finns att tillgå för lastning av pappret på de olika transportsätten. Braviken har 14 stycken truckförare 

plus en logistiksamordnare som ansvarar för att pappret körs fram och lastas på rätt transport. Dessa 

arbetar 220 dagar om året under dagtid samt vissa helger och högtidsdagar vid behov. Ordinarie 

arbetstid är mellan klockan 7.00- 15.30, inkluderat en lunchrast på 30 minuter. Detta ger en nominell 

kapacitet på totalt 120 timmar per arbetsdag. Dock är cirka 13 % av dessa truckförare kontinuerligt 

frånvarande på grund av sjukdom, föräldraledighet, semester, fackliga uppdrag, med mera. Kvar blir 

det en kapacitet på 13 truckförare, vilket motsvarar 104 timmar per arbetsdag. 

Totalt finns 28 truckar tillgängliga för utlastning av varierande storlek med olika 

användningsområden. 16 av dessa truckar räknas som stora truckar (lyftkapacitet över fem ton) och 

används framför allt till uppställning av pappret i magasinen samt framkörning av pappret till de olika 

transportsätten. Resterande 12 är små truckar och används för att lasta pappret på lastbil, container 

och järnväg. Mer detaljerad information av truckarna återfinns i Bilaga 2- Truckar Braviken. En 

sammanställning av den tillgängliga kapaciteten för utlastning redovisas nedan i Tabell 4. 

Tabell 4. Tillgänglig kapacitet för utlastning i Braviken 

Resurs Antal Kommentar 

Truckförare 15 Cirka 13 % frånvaro 

Stor truck 16  

Liten truck 12  

 

Vid båtlastning avsätter Holmen Paper Braviken två truckförare och fyra stora truckar. Utöver den 

avsatta kapaciteten hyr företaget in personal och maskiner från NHS. NHS tillsätter normalt en 

arbetsstyrka om fem personer samt bistår med maskinell utrustning för transport och lastning av 

pappret på fartygen.  Den maskinella utrustningen består av tre ombordtruckar, två dragtruckar och 

tre MAFI- vagnar (öppet släpp). Dessutom har Holmen Paper Braviken ett kontrakt med 

bemanningsföretaget Pema, vilket innebär att företaget kan hyra in extra personal under 

båtlastningsdagarna. Personalen från Pema används vid fartygsanlöp med stora godsvolymer då den 

ordinarie personalstyrkan (Braviken och NHS) inte räcker till och uppgår oftast till tre personer. Total 

nominell kapacitet vid båtlastning uppgår därmed till 10 personer, motsvarande 77,5 timmar. 
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Kapaciteten är lägre vid båtlastning eftersom det ingår en frukostrast på 15 minuter. Fem av dessa 

(Bravikens och Pemas personal) används normalt till truckkörning i magasinen samt registrering av 

rullar. De fyra som kör truck arbetar i skift, där det kontinuerligt är tre stycken som lastar medan en 

truckförare har rast. Resterande fem personer från NHS kör dragtruck och stuvar pappret ombord på 

båt, varav två kör dragtruck och tre kör ombordtruck. Av de som lastar ombord är det kontinuerligt 

två personer som lastar, medan en har rast. Den tillgängliga kapaciteten sammanfattas i Tabell 5. 

Tabell 5. Tillgänglig kapacitet vid båtlastning i Braviken 

Resurs Antal Kommentar 

Personal Braviken 2  

Personal NHS 5  

Personal Pema 3 Hyrs in vid arbetstoppar 

Stor truck 4  

Ombordtruck 3 Ägs av NHS 

Dragtruck 2 Ägs av NHS 

MAFI- vagn 3 Ägs av NHS 

 

5.3 Processkartläggning båtlastning 
I Figur 12 redovisas hur den nuvarande processen vid båtlastning i Braviken ser ut. Processen delas 

upp i två flöden, material- och informationsflöde, för att tydligare kunna identifiera 

ansvarsöverlämningar och de aktiviteter som ingår i processen. 

Magasin

3

Avlastning på Båt

Produktion Mottagande hamn

Ompack/Makulering

Logistikavdelning 

Braviken

Marknadsavdelning 

Holmen Paper 

Logstikavdelning 

Hallstavik

Lastsedel

4

Lastning MAFI- vagn + 

scanning av rullar

Holmen Paper Braviken NHS
 

Figur 12. Process båtlastning i Braviken 

5.3.1 Materialflöde 

Vid båtlastning hämtar truckförarna pappersrullar från facken i magasinen, utifrån en lastsedel, och 

placerar sedan rullarna på en MAFI- vagn (ett öppet lågt släp), se Figur 13 och Bilaga 3- Magasin 

Braviken. Lastsedeln innehåller kundordernas beställda kvantiteter (specificerat i antal rullar och ton) 
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och i vilket fack rullarna är placerade i. Placeringen av pappersrullarna på MAFI- vagnen görs utan 

någon speciell ordning, det viktigaste är att truckförarna fyller vagnen så fort som möjligt. Rullarna 

staplas på varandra i olika höjder beroende på rullarnas bredd. Rullarna på vagnen scannas av en 

operatör för att registreras i Holmen Paper Bravikens produktionssystem BARQ.  

 

Figur 13. Lastning av rullar på MAFI- vagn 

När vagnen är fylld, hämtar NHS upp vagnen med hjälp av en dragtruck och transporterar sedan 

rullarna till båten. I väntan på att MAFI- vagnen lastas i magasinet, väntar en dragtruck med en tom 

MAFI- vagn utanför magasinet. Så fort vagnen i magasinet har fyllts parkeras den tomma MAFI- 

vagnen i magasinet så att den kan börja lastas av truckförarna. I båten parkerar NHS MAFI- vagnen 

och rullarna lastas av, se Figur 14. NHS stuvar rullarna i båten efter en gjord lastplan som görs av 

personalledaren i Braviken tillsammans med båtbesättningen. Rullarna stuvas så tätt som möjligt för 

att inte rullarna ska åka omkring och skadas under transporten. Personalen från NHS måste ta hänsyn 

till båtens lasthöjd och höjden på rullarna som staplats innan för att få en jämn höjd på lasten. Hela 

båtlastningsprocessen repeteras tills att alla rullar på lastsedeln är lastade på båten. 

 

Figur 14. Avlastning av rullar på båten 

Vid upptäckt av defekta rullar i magasinet, ställer Bravikens truckförare de defekta rullarna i ett 

mellanlager och kontaktar därefter personalledaren. Personalledaren kontrollerar ifall de defekta 

rullarna kan packas om eller om de måste makuleras och registrerar sedan de defekta rullarna i 

BARQ. Dessutom gör personalledaren en bedömning om hur rullarna ska prioriteras vid ompackning 

utifrån kundens beställning för att hinna få med rullarna på samma båt. Om defekta rullar upptäcks 

på båten, oavsett om skadan har orsakats av Bravikens truckförare eller av NHS, transporteras 

rullarna tillbaka till magasinet. I magasinet scannas rullarna för att registrera orsaken till skadan och 

för att avregistrera de lastade rullarna från båten. Rullarna placeras sedan i mellanlagret och därefter 

kontaktas personalledaren som måste göra samma bedömning som vid upptäckt av defekta rullar i 

magasinet. 



31 

5.3.2 Informationsflöde Braviken 

För att visualisera och göra informationsflödet mer överskådligt delas båtlastningen upp i tre faser; 

förberedelser, genomförande och avslut. De aktiviteter som ingår i de olika faserna presenteras 

nedan.  

Förberedelser 

Båtlastningen initieras av att en avisering (transportbokning med båt) skickas från Holmen Papers 

marknadsavdelning till hamnkontoret i Braviken. På aviseringen framgår båtens rutt, avgångs- och 

ankomstdatum till hamnar, vad som ska lastas i Hallstavik, vad som ska lastas i Hallstavik för lossning 

i Braviken, vad som ska lastas i Braviken och vilka kundorder som ska levereras. 

Utlastningsplanerarna går igenom varje kundorder på aviseringen i BARQ och kontrollerar om de 

beställda produkterna finns tillgängliga. Om det saknas rullar till någon order, kontaktas 

produktionsplaneringen för att ta reda på om pappret är under produktion och när pappret beräknas 

vara färdigt. När alla orderrader har kontrollerats, skrivs en lastsedel ut och lämnas över till 

personalledaren. Efter att personalledaren får lastsedeln från utlastningsplaneraren, sker en fysisk 

lagerinventering av allt papper som skall lastas. Om det saknas rullar till någon order, kontaktas 

produktionsplaneringen för att kolla om pappret är under tillverkning. Finns rullarna inte i 

produktionen, måste personalledaren leta efter dem i magasinen. 

När inventeringen är slutförd görs en lastplan för hur rullarna ska lastas på båten. Lastplanen visar i 

vilken ordning rullarna ska stuvas på båten utifrån båtens lastutrymme. Personalledaren måste ta 

hänsyn till om det finns rullar som produceras under båtlastningen för att eventuellt kunna lasta 

dessa sist på båten. Personalledaren behöver också ha kontakt med personalledaren i Hallstavik för 

att veta vad de har lastat där och på så sätt veta vilka order som är lämpliga att börja lasta i Braviken. 

I vissa fall kan det hända att Holmen Timber i Braviken skickar en förfrågan om att få lasta virke på 

båten. Då måste personalledaren göra en bedömning om virket får plats eller inte beroende på om 

det finns tillgängligt lastutrymme kvar efter att allt papper har lastats.  Därefter uppdateras 

lastsedeln med lastordningen och skickas sedan till båtens styrman för att kontrollera att allt 

stämmer och godkänna att allt får plats. 

Utifrån vad som ska lastas på båten, gör personalledaren en bemanningsplan för hur mycket 

personal som behövs under båtlastningsdagen. Personalledaren beställer personal från Pema och 

NHS samt meddelar dem om vad som ska lastas på båten och om eventuell övertid behövs. För att 

båten ska få lägga till i Bravikens hamn måste utlastningsplanerarna skicka en förhandsanmälan av 

båten till Tullverket och Sjöfartsverket senast 48 timmar innan båten anländer till Bravikens hamn. 

Detta för att redovisa att en båt kommer att lastas i Braviken. Tullverket går igenom anmälan och 

skickar sedan ett tullpass som godkänner att båten får åka vidare till nästa destination. 

Genomförande 

Under lastningsdagen räknar personalledaren av de pappersrullar som har tillverkats under natten 

och uppdaterar lastplanen. Personalledaren delar därefter ut lastsedeln med lastordningen till 

truckförarna och NHS personal. Om det ska lossas gods från båten, meddelar personalledaren detta 

till truckförarna, NHS personal och båtens styrman i samband med överlämnandet av lastsedeln. 

Personalledaren kontrollerar kontinuerligt under lastningsdagen att det inte finns några skador på de 

rullar som ska lastas på båten och att inga rullar lämnas kvar i facken. Om en order innehåller defekta 

rullar meddelas utlastningsplanerarna för att kontrollera kundens QT (Quantity Tolerances). QT är ett 
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intervall som visar vilka kvantiteter Braviken måste hålla sig inom för att uppfylla kundens krav. Om 

ordern hamnar under QT, kontaktas personalledaren för att försöka packa om rullen alternativt 

produktionsplaneringen för att ta fram en ny rulle. Ligger ordern inom QT, kan ordern fortfarande 

levereras och prioriteras därför inte av utlastningsplanerarna. 

Ändringar av lastplan sker relativt ofta under lastningsdagen, vilket gör att personalledaren måste 

kontinuerligt stämma av med styrman för att se till att lasten fördelas jämnt i båten. Kontinuerlig 

kontakt sker även mellan personalledaren, truckförarna och NHS angående dessa förändringar. 

Under lastningsdagen kan det även hända att Holmen Papers marknadsavdelning vill lägga till order 

på båten och skickar därför en förfrågan om detta till utlastningsplanerarna. Utlastningsplanerarna 

kontrollerar tillsammans med personalledaren ifall förfrågan är möjlig att genomföra, utifrån 

lastplanen. Om de förfrågade orderna inte får plats, planeras de till en annan båt eller ett annat 

transportsätt. 

Vid dåligt väder ser personalledaren till att mattor och sågspån läggs ut på båtens lastutrymme för 

att skydda pappersrullarna från vattenskador. Under vintern ansvarar personalledaren för att 

hamnområdet och ramper plogas så att truckar och MAFI- vagnar kan ta sig fram. Om det är kraftig 

nederbörd, måste personalledaren göra en bedömning ifall båtlastningen kan fortgå eller om den 

måste avbrytas. 

Avslut 

När båten är färdiglastad skrivs ett styrmanskvitto ut av personalledaren eller utlastningsplanerarna 

och överlämnas till båtens styrman, som skriver under och godkänner båtlastningen. Styrmanskvittot 

är en bekräftelse som visar den faktiska kvantiteten som har lastats på båten i Braviken. Det 

påskrivna styrmanskvittot tillsammans med en båtspecifikation lämnas sedan av personalledaren till 

utlastningsplanerarna som registrerar att båtlastningen är slutförd i BARQ samt skickar 

styrmanskvittot till mottagande hamn. Båtspecifikationen anger båtens last, lastningstider samt dess 

avgångs- och ankomsttid, se Bilaga 4- Båtspecifikation Braviken. 

Utifrån båtspecifikationen skriver utlastningsplanerarna ett manifest som överlämnas till Tullverket, 

rederiet, mottagande hamn och NHS. Manifestet är ett dokument som deklarerar hur många kollin 

och antal ton som har lastats. De skriver även ett ”Statement of Facts”, som redovisar lastningstiden 

och hur länge båten har legat i Bravikens hamn, och skickar det till rederiet och Holmen Papers 

marknadsavdelning. En fartygsanmälan görs till NHS, vilket fungerar som fakturaunderlag för vad de 

har lastat, hur mycket de har lastat och hur lång tid arbetet tog. Slutligen skickar 

utlastningsplanerarna tullpasset via mejl till båten. 

Utöver informationen ovan gör personalledaren en ”loading report” och registrerar den i Holmen 

Papers ERP-system CUPS. Rapporten skickas sedan till Holmen Papers marknadsavdelning och 

berörda säljkontor. En loading report är ett dokument som personalledaren använder för att 

kommentera orsaker till eventuella differenser mellan bokade och lastade kvantiteter. Detta kan 

endast göras efter att utlastningsplanerarna har registrerat båtlastningen som slutförd i BARQ. 

Processen för båtlastningen avslutas genom att utlastningsplanerarna rapporterar till Sjöfartsverket 

om hur många ton som är lastat på båten. 
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5.4 Norrköpings Hamn och Stuveri 
NHS är ett helägt dotterbolag till Norrköpings kommun och bedriver hamn-, stuveri- och 

terminalverksamhet i Norrköpings hamn. Norrköpings Hamn är en allmän hamn som hanterar cirka 

3.9 miljoner ton gods och drygt 900 fartyg per år (Fakta om Norrköpings Hamn AB). Eftersom 

Norrköpings hamn är en allmän hamn, ansvarar de för underhåll av farled samt isbrytning under 

vinterperioden. Utanför gränsen för allmän hamn ligger ansvaret för underhåll av farleden hos 

Sjöfartsverket (Malmlöf, 2013). Hamnen i Braviken ligger inom Norrköpings allmänna hamnområde, 

men är en privat industrihamn där endast Holmens fartyg får anlöpa hamnen. Som hamnägare, 

ansvarar Holmen Paper Braviken för underhåll av kajer och hamnbassäng (Avtal mellan Norrköpings 

kommun och Holmens Bruk AB, 1975). I Figur 15 presenteras en karta över Norrköpings 

hamnområde med inritad gräns för hur långt det allmänna hamnområdet sträcker sig. 

 

Figur 15. Karta över Norrköpings hamn (Malmlöf, 2013) 

NHS och Holmen Paper Braviken har sedan år 1977 ett nära samarbete vid båtlastning, då Braviken 

valt att outsourca delar av båtlastningsprocessen till NHS. Tjänsten som Holmen Paper Braviken 

köper av NHS innefattar att NHS ska utföra all lastning och lossning av fartyg som anlöper Bravikens 

hamn i form av stuvning ombord på fartygen samt transport av pappret till och från magasinen. I 

avtalet mellan parterna gäller att NHS ska tillhandahålla och underhålla den utrustning som krävs för 

att utföra ombordarbetet samt transportera pappret från magasin. NHS får hyresfritt utnyttja en 

personalbyggnad och ett garage på Holmen Paper Bravikens mark, där NHS maskinella utrustning 

förvaras efter användning. Eftersom Holmen Paper Braviken äger hamnen har de därför 

principalansvaret för arbetet på kajer och i magasin, medan NHS har principalansvaret för 

ombordarbetet på fartygen. Avtalet sträcker sig över perioder om fem år och löper på ytterligare fem 

år om inte avtalet sägs upp senast sex månader före avtalstidens utgång (Avtal mellan Holmen Paper 

Braviken och NHS, 1977). 

Förutom båtlastning i Braviken, utför NHS andra tjänster för Holmen i Pampusterminalen i 

Norrköpings hamn.  NHS lagerhåller Holmen Paper Bravikens containrar i terminalen för att sedan 

Holmen Paper 

Braviken 
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lasta dessa tillsammans med andra containrar på båt. Dessutom hanterar de även virke från Holmen 

Timber i terminalen där NHS lossar virket från lastbilar för vidare transport med båt.  

5.5 Lastat och lossat gods i Bravikens hamn 
För att kunna analysera den nuvarande båtlastningsprocessen, samlas data in för lastat och lossat 

gods i Bravikens hamn, se Bilaga 5- Hanterat gods vid båtlastning i Braviken 2015. Insamlad data 

baseras på siffror från föregående år, som hämtas från CUPS och Bravikens båtspecifikationer. En 

sammanfattning av lastat och lossat gods i Bravikens hamn under 2015 återfinns i tabellen nedan. 

Tabell 6. Lastat och lossat gods i Bravikens hamn 2015 (Hanterat gods i Braviken 2015) 

Antal 
anlöp 

Utlastat 
papper 
(ton) 

Utlastat 
papper 
(kollin) 

Lossat 
papper 
(ton) 

Lossat 
papper 
(kollin) 

Totalt 
(ton) 

Totalt 
(kollin) 

Lastat 
virke 
(m3) 

Total 
lasttid 
(h) 

88 163385 148826 4228 3288 167614 152114 3647 571 

 

Totalt lastas och lossas cirka 168 000 ton papper motsvarande cirka 152 000 kollin i Braviken, 

fördelat på 88 fartygsanlöp. Dessutom lastas virke cirka 3647 kubikmeter från Holmen Timber 

ombord på Bravikens båtar. Den totala lastningstiden för samtliga anlöp uppgår till cirka 571 timmar 

och är den faktiska tiden som personalen arbetar med båtlastningen. Lastningstiden beräknas utifrån 

när arbetsskiftet börjar tills att den sista pappersrullen lastas ombord på fartyget, minus raster om 

inget annat anges på båtspecifikationerna.  

5.6 Kostnader båtlastning 
I Tabell 7 redovisas de kostnader som är förknippade med båtlastningsprocessen i Braviken. De 

kostnader som presenteras är endast kostnaderna som Holmen Paper Braviken betalar till NHS, 

eftersom kostnaderna för Bravikens avsatta resurser vid båtlastning inte förändras vid olika 

investeringsbeslut. Detta för att oavsett om Braviken väljer att utföra båtlastningen i egen regi eller 

inte, kommer företagets nuvarande resurser samt inhyrd Pema- personal att användas i samma 

omfattning. Dessa kostnader sammanställs utifrån de fakturor som NHS debiterat Braviken med 

tillägg för det tonnage som NHS glömt att fakturera för. Tillägget för utebliven fakturering tas med i 

den totala kostnaden eftersom det är kostnader som Holmen borde ha betalat och för att det inte är 

realistiskt att räkna med att NHS gör samma misstag i fortsättningen. 

Tabell 7. Kostnader (SEK) för NHS vid båtlastning i Braviken under 2015 (Fakturor NHS 2015) 

Lastning Lossning Väntetid Övertid Varuhamnavgift Fartygshamnavgift Totalt 

x x x x x x 5599264 

 

Enligt Holmen Paper Bravikens avtal med NHS ska företaget betala en stuveriavgift för allt papper 

som lastas och lossas av NHS. Stuveriavgiften innefattas av en lastnings- och lossningskostnad, 

kostnad för övertid samt väntetid. Avgiften avser en arbetsstyrka om fem personer från NHS och 

gäller för de aktuella fartygen Braviken använder. 

En lastnings- och lossningskostnad debiteras för varje ton som NHS hanterar under ordinarie 

arbetstid, 7.00- 15.30, i Bravikens hamn. Kostnaden per ton varierar beroende på vad det är för 

produkt som ska lastas eller lossas, på grund av att pappret har olika densitet. Detta för att det tar 
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längre tid att lasta en produkt med låg densitet eftersom fler kollin måste hanteras för att motsvara 

samma tonnage för en produkt med högre densitet. Kostnaden ska täcka NHS kostnader för löner 

(inklusive sociala avgifter och arbetsgivaravgifter), maskinell utrustning (drift- och 

underhållskostnader) samt täckningsbidrag för administration, övervakning, planering, fasta 

kostnader, transporter till och från Braviken, och vinst (Avtal mellan Holmen Paper Braviken och NHS, 

1977). Lastnings- och lossningskostnaden uppgår till cirka x miljoner SEK och står för cirka x % av 

totala kostnaden. 

För lastning utanför ordinarie arbetstid, debiteras en kostnad för de övertidstimmar som Braviken 

varslar. Kostnaden för övertid är olika beroende på vilken tid och dag övertidsarbetet utförs på och 

debiteras för varje påbörjad timme. Övertid måste beställas senast klockan 10.00 samma dag som 

arbetet ska utföras och definitiv beställning av antal timmar och personal måste göras senast klockan 

13.30 samma dag. Beställd tid debiteras oavsett om arbetet är färdigt innan den beställda tiden har 

löpt ut (Avtal mellan Holmen Paper Braviken och NHS, 1977). Totala kostnaden för övertid uppgår till 

cirka x SEK, vilket motsvarar cirka x % av den totala kostnaden. 

Vid avbrott under lastningsarbetet debiterar NHS en kostnad för den väntetid som uppstår. Detta 

gäller för förlorad tid i väntan på fartygets ankomst, förlorad tid på grund av regn eller snö som 

förhindrar att arbetet kan utföras, förlorad tid i väntan på last, med mera. (Avtal mellan Holmen 

Paper Braviken och NHS, 1977). Kostnaden för väntetid uppgår till knappt x SEK och står för knappt x 

% av totala kostnaden. 

Förutom stuveriavgiften, betalar Holmen Paper Braviken en varuhamnavgift och en 

fartygshamnavgift till NHS. Varuhamnavgiften betalas för allt gods som lastas från eller till fartyget 

inom Bravikens hamnområde och uppgår till knappt x SEK, vilket motsvarar cirka x % av totala 

kostnaden. Fartygshamnavgiften är en fast kostnad som betalas en gång per fartygsanlöp och 

baseras på fartygets bruttodräktighet. Totalt uppgår kostnaden för fartygshamnavgifter till cirka x 

miljoner SEK och står för cirka x % av den totala kostnaden. 
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6 Benchmarkingstudie 
Detta kapitel beskriver den benchmarkingstudie som studien utfört hos Holmens pappersbruk i 

Hallstavik och utgör en viktig del i studiens analysarbete. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

Hallstaviks organisation för utlastning av företagets produkter och den kapacitet som finns tillgänglig 

vid utlastning. Därefter presenteras en processkartläggning av båtlastningsprocessen följt av en 

sammanställning för gods som lastas och lossas i Hallstavik. Den data som presenteras baseras på 

observationer och intervjuer genomförda i Hallstavik. 

6.1 Organisation utlastning 
Utlastning i Hallstavik ansvaras av avdelningen Logistik och Utlastning som består av 27 personer 

med olika befattningar. Sektionschefen inom avdelningen har det yttersta ansvaret för att säkerställa 

att produkterna lastas med rätt transportsätt och skickas i rätt tid till kund. Under sektionschefen 

finns en magasinplanerare, två stycken logistiksamordnare och en personalledare med respektive 

ansvarsområden. Ett organisationsschema för utlastning i Hallstavik visas i Figur 16. 

 

Figur 16. Organisationsschema för utlastning i Hallstavik 

Magasinplaneraren ansvarar för all lagring av Hallstaviks produkter genom att tilldela varje tillverkad 

order ett fack i företagets magasin. Detta arbete sker för det mesta manuellt med syftet att optimera 

lagerutnyttjandet och att produkterna placeras lättillgängligt för utlastning med respektive 

transportsätt. Magasinplaneraren ansvarar även för lagerinventering och leveransplanering för all 

transport inom den svenska marknaden. Logistiksamordnarna ansvarar för att hantering och 

utlastning av Hallstaviks produkter på båt, bil och järnväg utförs på ett optimalt sätt. Ansvarsområdet 

är uppdelat i två delar, där en person ansvarar för båtlastning och en för lastning av bil och järnväg. 

Logistiksamordnaren för båtlastning ansvarar för samtliga båtar som lastas i Hallstavik och 

underhållsarbeten av hamn, magasin, fyrar och farleder. I denna befattning ingår även ansvar för 

optimering och underhåll av företagets fordon till exempel truckar, MAFI- vagnar, etcetera. 

Logistiksamordnaren för bil- och järnvägslastning ansvarar för planering av de produkter som ska 

transporteras med bil eller järnväg samt underhåll av magasinen. Personalledaren har hand om alla 

personalrelaterade frågor och är chef för truckförarna inom Logistik och Utlastning. Denna befattning 

innebär också ansvar för rekrytering och utbildning av truckförare samt att upprätta 

bemanningsplaner för personalen som behövs vid utlastning. 
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6.2 Kapacitet 
I Hallstavik finns 22 stycken truckförare tillgängliga vid utlastning av företagets produkter på samtliga 

transportsätt. Dessa arbetar dagtid 220 dagar om året samt vissa helger och högtidsdagar vid behov. 

Ordinarie arbetstid är mellan klockan 6.30- 15.30, inkluderat en lunchrast på en timme, vilket ger en 

nominell kapacitet på 176 timmar per arbetsdag. Av dessa är det i genomsnitt cirka 10 % som är 

frånvarande och kvar blir då en kapacitet på 19 personer, motsvarande 158,4 timmar per arbetsdag. 

Totalt finns det 18 truckar tillgängliga för utlastning, varav åtta är stora truckar och används för att 

köra fram pappret från facken i magasinen till de olika transportsätten. Sex truckar är små truckar 

och används för att lasta pappret på lastbilar. Resterande truckar är ombordtruckar och används för 

lastning av papper på båt, varav en av dessa är en reservtruck med andra uppgifter vid båtlastning. 

En sammanställning av Hallstaviks tillgängliga kapacitet visas i Tabell 8, mer detaljerad information 

om Hallstaviks truckar går att läsa i Bilaga 6- Truckar Hallstavik 

Tabell 8. Tillgänglig kapacitet för utlastning i Hallstavik 

Resurs Antal Kommentar 

Truckförare 22 Cirka 10 % frånvaro 

Stor truck 8   

Liten truck 6  

Ombordtruck 4 En är reserv och används till andra uppgifter vid båtlastning 

 

Av de 22 truckförare som arbetar inom utlastning är 12 av dessa tillgängliga vid båtlastning, vilket ger 

en nominell kapacitet på 96 timmar per arbetsdag. Kapaciteten kan dock utökas vid båtlastning med 

stora godsvolymer, då Hallstaviks personal har möjlighet att arbeta under lunchrasten. Maskinell 

utrustning som finns tillgänglig för båtlastning är fyra stora truckar, tre ombordtruckar, två 

dragtruckar och tre MAFI- vagnar. Total tillgänglig kapacitet vid båtlastning redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Tillgänglig kapacitet vid båtlastning i Hallstavik 

Resurs Antal 

Personal Hallstavik 12 

Stor truck 4 

Ombordtruck 3 

Dragtruck 2 

MAFI- vagn 3 

 

6.3 Processkartläggning båtlastning 
I Figur 17 redovisas en processkarta för båtlastningsprocessen i Hallstavik.  Processen delas även här 

upp efter material- och informationsflöde för att kunna identifiera eventuella skillnader mellan 

pappersbruket i Hallstavik och Braviken vid båtlastning. 
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Figur 17. Flödesschema för båtlastningen i Hallstavik.  

6.3.1 Materialflöde 

Vid båtlastning hämtar truckförarna pappersrullar från facken i magasinen, utifrån en lastsedel, och 

placerar sedan rullarna på en MAFI- vagn, se Bilaga 7- Magasin Hallstavik. Placeringen av rullarna på 

MAFI- vagnen görs utan någon speciell ordning, det viktigaste är att truckförarna fyller vagnen så fort 

som möjligt. Rullarna staplas på varandra i olika höjder beroende på rullarnas bredd. När vagnen är 

fylld, hämtas den upp av en dragtruck som sedan transporterar rullarna till magasinporten där en 

försteman och en operatör sitter. Operatören scannar alla rullar på MAFI- vagnen för att registrera 

rullarna i KOPS, som är Hallstaviks produktionssystem. Dragtrucken kör sedan rullarna till båten, där 

truckförarna ombord lastar av och stuvar rullarna efter en lastplan. Rullarna stuvas så tätt som 

möjligt för att inte rullarna ska åka omkring och skadas under transporten. Truckförarna måste ta 

hänsyn till båtens lasthöjd och höjden på rullarna som staplats innan för att få en jämn höjd på 

lasten. När vagnen är tom transporteras den tillbaka till magasinet och parkeras intill den vagn som 

håller på att lastas. Hela båtlastningsprocessen repeteras tills att alla rullar på lastsedeln är lastade på 

båten. 

Vid upptäckt av defekta rullar i magasinet, ställer truckförarna de defekta rullarna i ett mellanlager 

och meddelar detta till förstemannen. Förstemannen registrerar de defekta rullarna i KOPS och ser 

till att de skickas upp till produktion för ompackning eller makulering. Om defekta rullar upptäcks på 

båten transporteras rullarna tillbaka till magasinet och ställs i mellanlagret. Förstemannen gör sedan 

samma procedur som vid upptäckt av defekta rullar i magasinet. 

6.3.2 Informationsflöde Hallstavik 

För att kunna jämföra flödet mellan Braviken och Hallstavik på ett rättvist sätt, kartläggs 

informationsflödet i Hallstavik på liknande sätt som i Braviken. Aktiviteterna som sker vid 

förberedelse, genomförande och avslut av båtlastning presenteras nedan.  

Förberedelser 

En avisering skickas av Holmen Papers marknadsavdelning till logistiksamordnaren i Hallstavik. Varje 

kundorder på aviseringen kontrolleras i KOPS för att se till att pappret finns tillgängligt för 

båtlastningen. Om det saknas rullar till någon order, kontaktas produktionsplaneringen för att 
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undersöka ifall pappret är under produktion och i så fall när pappret beräknas vara färdigt. När alla 

orderrader har kontrollerats gör logistiksamordnaren, i samråd med personalledaren i Braviken och 

styrman på båten, en lastplan för att optimera lastningen på båten. Därefter säkerställer 

logistiksamordnaren att allt papper som ska lastas är tillgängligt genom att göra en fysisk 

lagerinventering. Detta görs oftast dagen innan eller i vissa fall tidigare om det är mycket som ska 

lastas på båten. Om det saknas rullar vid inventeringen, måste logistiksamordnaren undersöka var de 

saknade rullarna befinner sig. 

Utifrån hur mycket som ska lastas på båten, gör logistiksamordnaren tillsammans med 

personalledaren en bemanningsplan för hur mycket personal som behövs under båtlastningsdagen. 

Bemanningsplanen anger vilka personer som ska arbeta med båtlastning och vilka arbetsuppgifter 

personalen ska utföra. Om det är mycket som ska lastas, förbereds lastningen genom att 

truckförarna förlastar två MAFI- vagnar för att direkt kunna börja stuva rullarna på båten vid 

lastningens början. Truckförarna ser även till att maskiner och truckar är fulltankade och i bra skick 

inför båtlastningen. För att båten ska få lägga till i Hallstaviks hamn, måste logistiksamordnaren 

skicka en förhandsanmälan av båten till Tullverket och Sjöfartsverket senast 48 timmar innan båten 

anländer. Tullverket går igenom anmälan och skickar sedan ett tullpass som godkänner att båten får 

åka vidare till nästa destination. 

Genomförande 

Under lastningsdagen gör logistiksamordnaren en lagerinventering av de rullar som har producerats 

under natten för att kunna föra in dessa rullar på lastplanen. När inventeringen är genomförd görs 

sista ändringarna av lastplanen och en definitiv lastsedel skrivs ut.  Den slutgiltiga lastsedeln kan 

tidigast tas ut efter att den sista uppdateringen av aviseringen är gjord, vilket sker klockan 05.30 på 

lastningsdagen. Logistiksamordnaren lämnar sedan över lastsedeln till truckförarna. 

Kontinuerlig kontakt sker mellan logistiksamordnaren, båtbesättningen och förstemannen under hela 

dagen för att stämma av hur det går med lastningen och informera om ändringar i lastplanen. Under 

lastningsdagen ansvarar logistiksamordnaren för att ordna bogsering, isbrytning och andra typer av 

tjänster till båtbesättningen till exempel sjukvård samt att förbereda de uppgifter som ska 

rapporteras efter avslutad lastning. Logistiksamordnaren är även ansvarig för att se till att 

pappersrullarna skyddas från vattenskador vid nederbörd och att hamnen plogas under vintern. 

Vid upptäckt av defekta rullar ansvarar förstemannen för att rullarna skickas upp för ompackning 

eller makulering och rapporterar ärendet till logistiksamordnaren. Logistiksamordnaren undersöker 

vilken order de defekta rullarna tillhör och kontrollerar kundens QT. Om ordern hamnar under QT 

kontaktas produktionsplaneringen för att försöka hinna packa om rullen alternativt ta fram en ny 

rulle så att ordern kan skickas med på båten. Om orden ligger inom QT kan den fortfarande levereras, 

vilket gör att ärendet inte prioriteras. De defekta rullarna skickas istället med en annan båt 

alternativt med ett annat transportsätt. I vissa fall kan det förekomma att det lastas trailers ombord 

på båten. Detta sker parallellt med lastningen av pappersrullar och utförs av en extern entreprenör. 

Bokning av trailerlastning till entreprenören sköts av logistiksamordnaren som också ansvarar för att 

rapportera vad som har lastats i trailern till Tullverket. 

Avslut 

När alla order har lastats på båten skriver logistiksamordnaren ut ett styrmanskvitto och överlämnar 

det tillsammans med tullpasset till båtens styrman. Styrman skriver under kvittot och bekräftar att 
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pappret på lastsedeln har lastats ombord på båten. Det undertecknade kvittot lämnas till 

logistiksamordnaren som registrerar lastningen som slutförd i KOPS samt skickar en kopia på 

styrmanskvittot till mottagande hamn. Logistiksamordnaren skriver ett manifest som skickas till 

Tullverket, rederiet och mottagande hamn samt skickar ett ”Statement of Facts” till rederiet. Efter att 

lastningen har registrerats som slutförd i KOPS, gör logistiksamordnaren en ”loading report” i CUPS. 

Slutligen rapporterar logistiksamordnaren vad och hur mycket som har lastats på båten till 

Sjöfartsverket. 

Utöver ovanstående rapportering måste logistiksamordnaren dessutom registrera båtlastningen till 

Statisticon, ett företag som tillhandahåller statistik för samhällets intressenter(Statisticon). I slutet av 

varje månad skickar logistiksamordnaren en internfaktura till Holmen Paper för de resurser som 

utnyttjas vid båtlastningen. Fakturan avser kostnader för lastat gods och hamnavgifter för all 

båtlastning som har skett i Hallstavik under månaden. 

6.4 Lastat och lossat gods i Hallstaviks hamn 
I tabell 7 presenteras en sammanfattning av det gods som hanteras vid båtlastning i Hallstavik under 

år 2015. Data baseras på information från CUPS och anteckningar för fartygsanlöpen som gjorts av 

logistiksamordnaren i Hallstavik. En komplett sammanställning av godset som hanterats, återfinns i 

Bilaga 8- Hanterat gods vid båtlastning i Hallstavik 2015.  

Tabell 10. Lastat och lossat gods i Hallstaviks hamn 2015 (Hanterat gods i Hallstavik 2015) 

Antal anlöp Utlastat papper (ton) Utlastat papper (kollin) Total lastningstid (h) 

102 274867 312516 876 

 

Totalt lastas cirka 275 000 ton papper motsvarande cirka 313 000 kollin i Hallstaviks hamn, fördelat 

på 102 fartyg. Lossat gods i Hallstavik består främst av containrar som inte påverkar lastningen av 

papper och exkluderas därför i studien. För samtliga anlöp uppgår den faktiska lastningstiden till cirka 

876 timmar. Lastningstiden beräknas på samma sätt som i Braviken, det vill säga från arbetsskiftets 

början tills att den sista pappersrullen är lastad ombord med avdrag för rast. 

6.5 Processjämförelse 
Processen för båtlastning sker på liknande sätt i Braviken som i Hallstavik eftersom de använder sig 

av samma lastningsmetod med ungefär likadan maskinell utrustning. Största skillnaden är att 

Hallstavik utför och ansvarar för hela processen själva, medan Braviken outsourcar delar av 

båtlastningsprocessen till NHS. Braviken ansvarar endast för arbetet i magasinen och lämnar över 

ansvaret till NHS vid transport av pappret till fartygen. Det innebär att NHS hålls ansvarig för 

eventuella skador på pappret som uppstår efter att pappret lastats på MAFI- vagnen. Det finns även 

vissa skillnader i kapacitet, material- och informationsflöde, och hanterat gods vid båtlastning. 

Hallstavik har en högre bemanning än Braviken under båtlastning i form av två stycken extra 

truckförare. Detta på grund av att Hallstavik lastar mer papper på båt än Braviken. I Hallstavik har de 

valt att separera ansvaret för båt och bil på de två logistiksamordnarna, vilket gör att dessa kan 

fokusera sitt arbete till de specifika transportsätten. Logistiksamordnaren för båtlastning i Hallstavik 

är även skeppsmäklare och ansvarar för motsvarande arbetsuppgifter som utlastningsplanerarna i 

Braviken utför. I Braviken ansvarar personalledaren för samtliga transportsätt, vilket kan innebära 
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stressiga dagar för personalledaren. Dock får personalledaren hjälp med vissa arbetsuppgifter från 

logistiksamordnaren och klarar därför av att planera samt utföra båtlastningen. 

I Hallstavik avsätts en större lastningsyta för MAFI- vagnar än i Braviken. Detta gör att Hallstavik kan 

förlasta två MAFI- vagnar dagen innan och det blir mindre trångt för truckförarna vid lastning.  

Scanning av rullar sker i Hallstavik som en separat operation då de fyllda vagnarna transporteras till 

en separat station där de läses av, medan i Braviken sker scanning av pappret under tiden det lastas 

på MAFI- vagnen. Detta gör att dragtrucken slipper att stanna för scanning i Braviken och kan istället 

transportera pappret direkt till fartyget.  

Lastning av papper i fartygets underrum sker mer frekvent i Hallstavik jämfört med Braviken, 

eftersom Hallstavik är första hamnen i fartygens rutter. Detta påverkar lastningstiden för att 

dragtrucken inte kan köra lika snabbt på grund av svår framkomlighet i fartygets underrum. Efter 

slutförd båtlastning registreras tonnaget till Statisticon i Hallstavik av logistiksamordnaren, vilket inte 

görs i Braviken. 

Tidsstudie 

För att undersöka ifall skillnaderna i båtlastningsprocessen mellan de båda pappersbruken har någon 

effekt på lastningstiden genomförs en tidsstudie. Detta för att kunna identifiera potentiella 

möjligheter och risker med båtlastning i egen regi i Braviken. Studien baseras på de lastningstider 

som personalledaren i Braviken och logistiksamordnaren i Hallstavik dokumenterat. Tidsstudien 

undersöker endast fartygsanlöp med papperslastning och sträcker sig över perioden 2015-01-01 till 

2015-11-20. Anledning till att tidsperioden inte sträcker sig över hela året beror på att det uppstod 

en omfattande brand i Hallstavik den 20 november. Detta kan ha påverkat båtlastningen och 

exkluderades därför i studien.  

Resultatet visas i antalet lastade kollin per timme och person. Lastade kollin väljs som enhet eftersom 

lastat ton ger högre variation i lastningstid på grund av produkternas varierande densitet. För att 

kunna göra en rättvis bedömning mellan bruken divideras totala antalet kollin med antalet 

truckförare som arbetar med båtlastning, eftersom bemanningen skiljer sig mellan bruken. 

Information om bemanning för respektive anlöp i Braviken saknas, dock uppskattas bemanningen 

vara 10 personer per anlöp efter samråd med personalledaren i Braviken. För att minska osäkerheten 

inkluderas endast anlöp med 12 stycken truckförare i Hallstavik i studien. Resultatet av lastade kollin 

per timme och person för respektive bruk, plottas i Excel och redovisas nedan i Figur 18 och Figur 19. 
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Figur 18. Lastat kolli per timme och person i Braviken 

 

Figur 19. Lastat kolli per timme och person i Hallstavik 

Utifrån resultatet konstateras att antalet kollin per person ökar linjärt med tiden med viss variation. 

Det linjära sambandet analyseras sedan med hjälp av regressionsanalys för att kunna jämföra 

lastningshastigheten mellan Braviken och Hallstavik. Regressionsanalysen genererar en linjär 

funktion för respektive bruk som plottas mot varandra, se Figur 20.  
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Figur 20. Jämförelse av lastningshastighet mellan Braviken och Hallstavik 

Grafen ovan visar att Braviken lastar fler antal kollin per timme och person till en början, men 

eftersom Hallstavik har en högre hastighet når de samma volym vid cirka 7,5 timmar. Dock är det 

svårt att påvisa en markant skillnad på hastigheten eftersom variationen är så pass hög för Bravikens 

lastningstider. 
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet från nulägesbeskrivningen och benchmarkingstudien för att 

komma fram till hur ett beslut om insourcing kan påverka båtlastningen i Braviken. Kapitlet inleds 

med en analys av nuvarande kostnadsläge med NHS för att ta reda på vilka kostnader som berörs vid 

insourcing av processen. Därefter redogörs för vilka investeringar som Holmen Paper Braviken 

behöver göra för att kunna utföra hela båtlastningen samt en investeringskalkyl för att bedöma 

investeringarnas lönsamhet. Slutligen görs en känslighetsanalys för att bedöma investeringskalkylens 

osäkerheter. 

7.1 Make or buy- beslut 
Totala kostnaden för NHS uppgår till cirka 5,6 miljoner SEK per år, varav stuveriavgiften står för cirka 

62 %. Detta motsvarar ett genomsnittligt pris per ton på cirka 20,74 SEK, se beräkning nedan. 

             
             

                    
 

       

      
           

Stuveriavgiften är direkt kopplad till det arbete som NHS utför och kommer därför påverkas vid 

beslut om insourcing. Holmen Paper Braviken är skyldiga enligt lag 1981:655, se Bilaga 1- Lag 

(1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn, att betala en varuhamn- och fartygshamnavgift till NHS, 

eftersom Bravikens hamn ligger inom det allmänna hamnområdet. Det gör att dessa kostnader måste 

betalas oavsett om NHS utför arbetet eller om Holmen Paper Braviken väljer att insourca 

båtlastningsprocessen. Därför kommer endast stuveriavgiften att studeras vid 

investeringskalkylering.  

7.1.1 Investeringsbehov 

Vid beslut om insourcing av båtlastning, behöver Holmen Paper Braviken investera i både maskinell 

utrustning och personal. Baserat på svar från intervjuer med personalledaren i Braviken och 

logistiksamordnaren i Hallstavik samt resultat från benchmarkingstudien, konstateras följande 

investeringsbehov, se Tabell 11.  

Tabell 11. Investeringsbehov vid beslut om insourcing 

Resurs Antal Total kostnad (MSEK) 

Ombordtruck (inklusive aggregat) 3 3,75 

Dragtruck 2 3,00 

MAFI- vagn 3 0,45 

Summa  7,20 

 

Detta kräver en grundinvestering på 7,2 miljoner SEK som betalas i samband med anskaffningen av 

den maskinella utrustningen. Investeringsbeloppet är baserat på färska siffror från sektionschefen för 

inköp i Hallstavik för nya maskiner av motsvarande modell som används i Hallstavik. Förutom den 

maskinella utrustningen behöver Holmen Paper Braviken anställa fem nya truckförare som ska 

arbeta med båtlastning. Detta för att kunna ersätta motsvarande personal från NHS.  

7.1.2 Investeringskostnader 

Efter att investeringen tas i drift uppstår årliga kostnader för de maskiner och personal som behövs 

vid båtlastning i egen regi, se Tabell 12. Kostnaderna för den maskinella utrustningen uppskattas i 
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samråd med logistiksamordnaren och sektionschefen för inköp i Hallstavik samt försäkringsansvarig 

för Holmen AB med Hallstaviks maskiner som referenspunkt. Personalkostnaderna beräknas efter 

genomsnittlig förtjänstlön (GFL) för en truckförare i Braviken, baserat på siffror från Bravikens HR- 

avdelning. 

Tabell 12. Årliga kostnader för maskinell utrustning och personal 

Resurs Totalkostnad (MSEK) 

Ombordtruck  

Underhållskostnader 0,07 

Bränslekostnader 0,18 

Försäkringskostnader 0,00 

Dragtruck  

Underhållskostnader 0,11 

Bränslekostnader 0,19 

Försäkringskostnader 0,01 

MAFI- vagn  

Underhållskostnader 0,06 

Personal  

Lönekostnad x 

Sociala avgifter x 

Övriga lönebikostnader x 

Övertidskostnad x 

Summa 3,21 

 

De kostnadsposter som finns för den maskinella utrustningen innefattar kostnader för underhåll, 

bränsle och försäkring. Underhållskostnaden baseras på antalet drifttimmar och underhållskostnad 

per timme för respektive truck. Efter fem år antas ombordtruckarnas underhållskostnad öka med 

cirka 60 % på grund av ökade reparationskostnader. Antalet drifttimmar uppskattas motsvara den 

faktiska tiden som de skulle användas vid båtlastning, se Tabell 6. Ombordtruckarnas drifttimmar är 

något lägre än dragtruckarnas, eftersom endast två ombordtruckar arbetar samtidigt åt gången 

under båtlastning. MAFI- vagnarnas underhållskostnad är en fast kostnad för byte av däck. 

Bränslekostnaderna baseras på antalet drifttimmar, bränsleförbrukning och bränslepris. 

Försäkringskostnaden är en fast premie som betalas en gång per år för att täcka skador på truck och 

truckens omgivning.  

Personalkostnader omfattar lönekostnader, sociala avgifter, övriga lönebikostnader samt 

övertidskostnader. Övriga lönebikostnader innefattar kostnader för till exempel arbetskläder, 

sjukvård, omklädningsrum, med mera. och uppskattas av företaget utgöra cirka x % av 

lönekostnaden. Övertidskostnaden baseras på antalet varslade övertidstimmar som används för 

båtlastning, där antalet övertidstimmar antas motsvara samma antal timmar som NHS debiterat 

Braviken under år 2015. 

Kostnad per ton 

Baserat på de årliga kostnaderna som tillkommer vid insourcing kan den teoretiskt lägsta kostnaden 

per ton beräknas för båtlastning i egen regi. Denna kan användas för att bedöma om stuveriavgiften 

som Braviken betalar till NHS är rimlig eller inte, vilket kan utgöra underlag vid framtida 
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förhandlingar. I beräkningen inkluderas endast de kostnader som är direkt kopplade till båtlastningen 

för att rättvist kunna jämföra priset per ton med NHS. Eftersom Holmen Paper Braviken endast 

betalar för NHS arbete under båtlastningsdagar, bör personalkostnaden i Braviken belasta 

båtlastningen för motsvarande tid. Detta medför att personalkostnaden endast uppgår till 40 % av 

den årliga fasta kostnaden för personal. Ombordtruckarnas drift- och underhållskostnader baseras 

endast på de drifttimmar som truckarna används till båtlastning. Den maskinella utrustningen 

uppskattas att kunna utnyttjas under minst 10 år, på grund av dess låga antal drifttimmar, vilket ger 

en genomsnittlig investeringskostnad på 720 000 SEK per år. Detta resulterar i en kostnad på cirka 

14,58 SEK per ton om Braviken skulle utföra motsvarande arbete som NHS under båtlastning, se 

beräkning nedan.  

                
       

      
           

7.1.3 Besparingar 

I Tabell 13 redovisas de potentiella besparingar som ett beslut om insourcing medför per år. 

Besparingarna utgörs av de kostnader som reduceras eller elimineras ifall Holmen Paper Braviken 

väljer att utföra båtlastningen i egen regi.  

 Tabell 13. Besparingar vid insourcing av båtlastning 

Resurs Total besparing (MSEK) 

Stuverikostnad NHS 3,48 

Skrotade truckar 0,13 

Ersatta övertidstimmar för övrig verksamhet 0,89 

Summa 4,50 

 

Vid beslut om insourcing, upphör kostnaden för stuveriavgifter till NHS, vilket kan räknas som en 

besparing för Braviken. Besparingen antas motsvara stuverikostnaden för år 2015, eftersom Holmen 

Paper räknar med liknande fyllnadsgrad på fartygen de kommande åren. I samråd med gruppchefen 

för centralverkstaden och personalledaren i Braviken, konstateras att de nya maskinerna kan ersätta 

två av Bravikens befintliga truckar. Dessa truckar är gamla, med högt antal drifttimmar och höga 

underhållskostnader, och används till liggande lastning på lastbil samt massalastning. Skrotning av 

dessa truckar innebär fler drifttimmar för ombordtruckarna, men en besparing i form av minskade 

underhållskostnader. 

I takt med den sjunkande efterfrågan av Holmen Papers produkter, har företaget dragit ner på 

bemanningen inom de flesta avdelningar och löst eventuella kapacitetsbrister med övertid. Detta har 

genererat att en stor mängd övertidstimmar har tagits ut, vilket resulterat i höga övertidskostnader 

för företaget. Vid insourcing skapas en överkapacitet inom utlastning eftersom det endast finns 

behov av de nya truckförarna under båtlastningsdagarna. Det ger en beläggningsgrad på 40 %, vilket 

innebär att resterande 60 % skulle kunna användas till att ersätta delar av de uttagna 

övertidstimmarna på bruket. Detta skulle generera en besparing till företaget, eftersom kostnaden 

för övertidstimmar är mycket högre än timkostnaden under ordinarie arbetstid. I Tabell 14 

presenteras de avdelningar med högt uttag av övertidstimmar samt innehar arbetsuppgifter som är 

möjliga att utföras av truckförarna, baserat på intervjuer med berörda avdelningschefer och data 

från HR- avdelningen i Braviken. 
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Tabell 14. Totala övertidstimmar uttagna i Braviken de senaste 12 månaderna 

Avdelning  Övertidstimmar 

PM52 6052 

PM53 3089 

Energi & Miljö 1676 

TMP & Ved 3345 

Förråd 560 

Truckverkstad 579 

Summa 15301 

 

Totalt identifieras cirka 15 301 uttagna övertidstimmar under de senaste 12 månaderna fördelade på 

tre skift: förmiddagsskift, eftermiddagsskift och kvällsskift. Förmiddagsskiftet pågår mellan 06.00- 

14.00, eftermiddagsskiftet mellan 14.00- 22.00 och kvällsskiftet mellan 22.00- 06.00. Eftersom 

truckförarna arbetar dagtid samt är låsta till båtlastning under tisdagar och torsdagar, är det endast 

möjligt att ersätta de övertidstimmar som tas ut under förmiddagsskiftet tre dagar i veckan. 

Tillsammans med handledare och personalledaren i Braviken görs ett antagande om att uttagna 

övertidstimmar är jämnt fördelade över skiften och sker under veckans alla dagar. Totalt möjliga 

övertidstimmar att ersätta kan på så vis beräknas enligt: 

                     

           
 

                                         

                
 

     

 
 

 

 
              

Ur ekvationen ovan fås att maximala antalet övertidstimmar, som skulle kunna ersättas av 

truckförarna, är cirka 2186 timmar. Detta genererar en årlig besparing på cirka 900 000 SEK, där 

kostnaden för en övertidstimme under förmiddagsskiftet, uppskattas med hjälp av en schablon från 

HR- avdelningen i Braviken. 

7.1.4 Investeringskalkyl 

Baserat på de beräknade investeringskostnaderna och besparingarna enligt ovan, upprättas en 

investeringskalkyl för att bedöma investeringens lönsamhet. Eftersom Holmen Paper använder pay- 

back metoden och internräntemetoden vid investeringsbedömning inom koncernen, används även 

dessa metoder i denna studie. Detta för att företaget lättare ska kunna använda resultaten vid 

jämförelse med andra investeringar. Investeringskalkylen för de investeringar som krävs vid 

insourcing av båtlastning i Braviken, redovisas i Tabell 15. 

Tabell 15. Investeringskalkyl för nödvändiga investeringar vid insourcing 

Input 

            Kalkylränta före skatt 10,3% 
           Kalkylränta efter skatt 8,0% 
           Skattesats 22,0% 
           Investeringstidpunkt 2017 
           Avskrivningstid (år) 4 
           Ekonomisk livslängd (år) 4 
             År 

Alla belopp anges i MSEK 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Grundinvestering -7,20 
          

  

Årliga besparingar 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Årliga kostnader  -3,21 -3,21 -3,21 -3,21 -3,21 -3,25 -3,25 -3,25 -3,25 -3,25 -3,25 -3,25 
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Avskrivningar -1,80 -1,80 -1,80 -1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rörelseresultat före skatt -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 1,30 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Skatt 0,11 0,11 0,11 0,11 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 

Resultat efter skatt -0,39 -0,39 -0,39 -0,39 1,01 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

  
           

  

Nuvärdeberäknat 
inbetalningsöverskott -5,57 1,25 1,16 1,07 0,71 0,64 0,59 0,55 0,51 0,47 0,44 0,40 

Ack. nuvärdeberäknat 
inbetalningsöverskott -5,57 -4,32 -3,16 -2,09 -1,37 -0,73 -0,14 0,41 0,92 1,39 1,83 2,23 

  
           

  

Nuvärdesfaktor 1,04 1,12 1,21 1,31 1,41 1,53 1,65 1,78 1,92 2,08 2,24 2,42 

             Output 

            Break-even år 2024 
           Återbetalningstid (år) 7,3 
           Internränta (efter 4 år) -14% 
            

Vid investeringskalkylering räknar Holmen med en kalkylränta på 8 %, vid en skattesats på 22 %, och 

en avskrivningstid för maskinell utrustning på fyra år. Investeringskalkylen utgår från år 2017 

eftersom avtalet med NHS löper ut vid årsskiftet 2016/2017. Den ekonomiska livslängden antas 

motsvara avskrivningstiden på fyra år. Restvärdet för den maskinella utrustningen bedöms vara 

mycket lågt efter att investeringens ekonomiska livslängd har upphört och exkluderas därför från 

kalkylen. Det årliga inbetalningsöverskottet (efter skatt) diskonteras för att ta hänsyn till Holmen 

Papers kalkylränta enligt: 

                          

 

                  

                                    

Holmen Paper räknar med att det tar i genomsnitt ett halvår innan en investering kan genomföras 

och tar därför med detta i beräkningen av nuvärdesfaktorn. Avkastningskravet från företaget vid 

investeringar varierar beroende på investeringens storlek och dess syfte. Generellt sätt är en kort 

återbetalningstid en avgörande faktor vid beslut om investeringar inom Holmen Paper, då företaget 

vill undvika att ta höga risker på grund av deras minskade lönsamhet de senaste åren. Enligt pay- 

back metoden blir återbetalningstiden för investeringen 7,3 år, med break- even år 2024, och 

internräntemetoden ger en internränta efter fyra år på cirka - 14 %. 

7.2 Känslighetsanalys 
För att bedöma kalkylens osäkerheter i form av gjorda antaganden och uppskattningar, utförs 

känslighetsanalyser för tre olika parametrar. De valda parametrarna anses vara de felkällor som har 

störst påverkan på resultatet och måste därför tas hänsyn till vid beslut om insourcing. Den första 

känslighetsanalysen undersöker hur återbetalningstiden och internräntan ändras vid en förändring av 

de övertidstimmar som de nya truckförarna antas ersätta. Den andra känslighetsanalysen undersöker 

hur resultatet påverkas vid förändring av den hanterade godsvolymen med båt i Braviken. Slutligen 

analyseras hur olika bemanningsalternativ påverkar resultatet. 
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7.2.1 Känslighetsanalys 1- Ersatta övertidstimmar 

Vid framtagande av investeringskalkylen, antas att den överkapacitet som uppstår vid rekrytering av 

ny personal kan användas till att ersätta uttagna övertidstimmar inom andra avdelningar på bruket. 

Antagandet bygger på att en tredjedel av de uttagna övertidstimmarna sker på dagtid jämnt 

fördelade på veckans alla dagar, att truckförarna har den kompetens som krävs för att kunna utföra 

övertidsarbetet och att antalet ersatta övertidstimmar är konstant över investeringens ekonomiska 

livslängd. Detta är högst osannolikt då uttagna övertidstimmar varierar kraftigt under året mellan 

avdelningarna och kommer därför ha en stor betydelse för resultatet. 

För att testa variationernas effekt på kalkylens resultat, ökas och minskas antalet möjliga 

övertidstimmar med 10 %. Valet av 10 % ökning respektive minskning görs godtyckligt, då syftet med 

analysen är att indikera hur trenden för återbetalningstiden och internräntan ser ut om antalet 

övertidstimmar förändras. De nya värdena på möjliga ersatta övertidstimmar sätts in i 

investeringskalkylen och generar följande resultat, se Tabell 16. 

Tabell 16. Resultat från känslighetsanalys 1 

Förändring Återbetalningstid Ändring Internränta Ändring 

+ 10 % 6,6 år - 0,7 år - 12 % + 2 % 

- 10 % 8 år + 0,7 år - 17 % - 3 % 

 

En ökning av de ersatta övertidstimmarna med 10 %, ger en högre besparing och därmed ett högre 

inbetalningsöverskott per år. Det ger en kortare återbetalningstid med cirka 0,7 år och en ökning av 

internräntan på cirka 2 %. Vid reducerat antal ersatta övertidstimmar med 10 %, minskar det årliga 

inbetalningsöverskottet och ger en längre återbetalningstid på cirka 0,7 år samt en lägre internränta 

på cirka 3 %. Utifrån detta dras slutsatsen att investeringens avkastning förbättras för varje 

övertidstimme som ersätts, men försämras om antalet ersatta övertidstimmar visar sig vara lägre än 

det gjorda antagandet. Dock bedöms förändringar av ersatta övertidstimmar inte ha någon större 

effekt på investeringens lönsamhet eftersom återbetalningstiden och internräntan inte ändras 

nämnvärt. 

7.2.2 Känslighetsanalys 2- Hanterad godsvolym 

Indata till investeringskalkylen baseras på siffror från år 2015 och antas vara oförändrad under 

investeringens ekonomiska livslängd. Detta är ett grovt antagande då utlastad volym ändras från år 

till år, vilket kan innebära osäkerheter i resultatet från investeringskalkylen. För att undersöka hur 

stor effekt utlastad volym på båt har på investeringens återbetalningstid och internränta, ändras 

volymen utifrån en positiv och en negativ utveckling. I analysen varieras volymen med ± 10 %, där 

förändringsfaktorn väljs godtyckligt eftersom känslighetsanalysen endast ska visa trenden för hur 

investeringens avkastning förändras med volymen. Med de nya volymerna, genereras följande 

resultat från investeringskalkylen, se Tabell 17. 

Tabell 17. Resultat från känslighetsanalys 2 

Förändring Pay- back tid Ändring Internränta Ändring 

+ 10 % 5,5 år - 1,8 år - 6 % + 8 % 

- 10 % 10,8 år + 3,5 år  - 23% - 9 % 
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Kostnaden för NHS är direkt kopplat till volymen som hanteras i Braviken och förändras därför i 

samma takt som volymen. Exempelvis om volymen ökar med 10 %, blir stuverikostnaden för NHS 10 

% högre och vice versa. En förändring av volymen påverkar också maskinernas drift- och 

underhållskostnader, eftersom antalet drifttimmar ändras. Förändringen av antalet drifttimmar 

beräknas utifrån den linjära funktionen i Figur 18, se formel nedan.  

                    

               
  

       

      
 

Förändringen av volymen divideras med 10 eftersom funktionen baseras på en bemanningsstyrka om 

10 truckförare. Vid en förändring av volymen ± 10 %, ökar respektive minskar antalet drifttimmar 

med cirka 49 timmar om året. Antalet övertidstimmar som kan ersättas vid insourcing av båtlastning 

påverkas inte av denna volymförändring eftersom antalet båtlastningsdagar blir densamma. 

Truckförarna är avsatta för båtlastning två dagar i veckan under hela året, vilket ger en tillgänglig 

kapacitet på: 

                                                                

En ökning av volymen med 10 % medför en nödvändig kapacitet på cirka 620 timmar per person vid 

båtlastning, vilket klart understiger den tillgängliga kapaciteten.  

Resultatet från känslighetsanalysen visar att en ökning av volymen på 10 % generar en kortare 

återbetalningstid med cirka 1,8 år och en ökad internränta på cirka 8 %. Vid en minskning på 10 % 

förlängs återbetalningstiden med cirka 3,5 år och ger en minskad avkastning på cirka 9 %. Baserat på 

resultatet, dras slutsatsen att investeringens lönsamhet ökar kraftigt vid ökad godsvolym och vice 

versa. Det innebär att godsvolymen har en mycket stor påverkan på resultatet och är en avgörande 

faktor vid beslut om insourcing. 

7.2.3 Känslighetsanalys 3- Bemanningsalternativ 

Utifrån investeringskostnaderna går det att utläsa att personalkostnaden står för den absolut största 

delen av den totala kostnaden, cirka 80 %. Beräkningen baseras på att Holmen Paper Braviken 

anställer fem heltidsanställda truckförare som ska användas vid båtlastning. Då företaget har ett 

avtal med bemanningsföretaget Pema, finns det möjlighet att hyra in personal efter det behov som 

finns vid båtlastning. Istället för att heltidsanställa egen personal som endast utnyttjas två dagar i 

veckan, kan företaget utöka nuvarande personalstyrka från Pema och på så sätt minska 

personalkostnaden. För att undersöka hur bemanningen av personal vid insourcing påverkar 

investeringens avkastning, görs en känslighetsanalys för fem olika bemanningsalternativ, se Tabell 

18. 

Tabell 18. Resultat från känslighetsanalys 3 

Förändring Återbetalningstid Ändring Internränta Ändring 

4 egna anställda truckförare + 1 Pema 5,7 år - 1,6 år - 7 % + 7 % 

3 egna anställda truckförare + 2 Pema 4,7 år - 2,6 år 0 % + 14 % 

2 egna anställda truckförare + 3 Pema 4,1 år - 3,2 år 6 % + 20 % 

1 egna anställda truckförare + 4 Pema 4,6 år - 2,7 år 1 % + 15 % 

0 egna anställda truckförare + 5 Pema 5,2 år - 2,1 år - 4 % + 10 % 
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Enligt avtal mellan Holmen Paper Braviken och Pema gäller att minsta beställning av antalet timmar 

för en Pema- anställd är åtta timmar per arbetsdag. Baserat på föregående års siffror betjänades 88 

fartygsanlöp i Braviken, vilket innebär ett extra personalbehov för dessa dagar. Vid utnyttjande av 

Pema- anställda, istället för Bravikens egna personal, under dessa dagar uppgår antalet timmar som 

måste beställas till 704 timmar per år och utnyttjad Pema- anställd. Kostnaden för en Pema- anställd 

beräknas efter GFL för truckförare i Braviken multiplicerat med arbetade timmar samt en 

kostnadsfaktor, som varierar beroende på om arbetet utförs på ordinarie arbetstid eller på övertid. 

Övertidskostnaden för en Pema- anställd baseras på de övertidstimmar som NHS fakturerat Holmen 

Paper Braviken under år 2015. 

Resultatet från känslighetsanalysen visar att utnyttjande av Pema- anställda under båtlastning ger en 

kortare återbetalningstid och en högre internränta än om Holmen Paper Braviken anställer fem 

truckförare på heltid. Högst avkastning fås genom att anställa två truckförare på heltid och utnyttja 

tre stycken Pema- anställda under båtlastningsdagarna. Detta för att den överkapacitet som uppstår, 

vid rekrytering av två nya truckförare, kan användas fullt ut till att ersätta uttagna övertidstimmar på 

bruket, vilket ger en högre utnyttjandegrad på personalen.  

Om Holmen Paper Braviken väljer att utnyttja fler än tre stycken Pema- anställda, förlängs 

återbetalningstiden och internräntan minskar. Detta orsakas av att det inte finns tillräckligt med 

kapacitet för att kunna ersätta alla möjliga övertidstimmar uttagna på bruket, vilket minskar värdet 

på de årliga besparingarna. Varje heltidsanställd arbetar 40 % av tiden med båtlastning, resterande 

60 % kan därmed utnyttjas till arbete på avdelningar med personalbrist. Detta ger en tillgänglig 

kapacitet för övertidsarbete på: 

                                                                         

Vid anställning av endast en ny truckförare på heltid finns maximalt 1056 timmar tillgängligt för 

arbete på avdelningar med personalbrist, vilket gör att besparingen för ersatta övertidstimmar 

minskar med cirka 52 %. Om företaget väljer att endast utnyttja Pema- anställda vid båtlastning 

skulle inga övertidstimmar kunna ersättas, vilket innebär ett bortfall på cirka 20 % av de årliga 

besparingarna. Utifrån detta dras slutsatsen att en kombination av egen personal och personal från 

Pema är mest ekonomiskt lönsamt.  
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8 Slutsats och rekommendationer 
Utifrån nulägesbeskrivningen, benchmarkingstudien och analysen dras olika slutsatser som kan 

kopplas till studiens forskningsfrågor. Dessa slutsatser utgör grunden till de rekommendationer som 

ges till Holmen Paper Braviken i slutet av detta kapitel. 

8.1 Hur ser processen ut vid båtlastning i Braviken? 
Från processkartläggningen av båtlastning i Braviken kan det konstateras att processen är kort med 

få ingående operationer. Braviken har principalansvaret för allt arbete som sker på land, medan NHS 

är ansvarig för arbetet ombord. All planering och förberedelse utförs av Bravikens personal samt det 

administrativa arbetet som båtlastningen kräver. Inga extra aktiviteter förväntas tillkomma vid 

insourcing, baserat på den benchmarkingstudie som genomfördes hos Holmen Paper Hallstavik. 

Därför dras slutsatsen om att det endast är transport och stuvning av pappret på båt som tillkommer 

vid insourcing av båtlastning. 

8.2 Hur ser den nuvarande kostnadsbilden ut för båtlastning i Braviken? 
Av den totala kostnaden för NHS, utgör stuveriavgiften den största delen av kostnaden (cirka 62 %) 

och är den kostnad som påverkas vid ett beslut om insourcing. Om Holmen Paper Braviken väljer att 

utföra båtlastningen i egen regi kommer stuveriavgiften bli en besparing, men företaget tvingas 

fortfarande att betala en varuhamn- och fartygshamnavgift till NHS. Vid insourcing skulle kostnaden 

per ton under båtlastning uppgå till cirka 14,58 SEK, jämfört med nuvarande kostnad per ton till NHS 

på cirka 20,74 SEK. Detta innebär att NHS är cirka 42 % dyrare än om Braviken hade utfört 

båtlastningen själva, vilket tyder på att det finns besparingsmöjligheter att göra.  

8.3 Vilka möjligheter och risker finns vid insourcing av 

båtlastningsprocessen? 
Utöver de direkta kostnadsbesparingar som ett beslut om insourcing medför, finns det även andra 

besparingsmöjligheter som är svåra att uppskatta i pengar. Dock medför beslutet vissa risker som 

negativt kan påverka företaget. De möjligheter och risker som ett insourcingbeslut skulle medföra 

redovisas i Tabell 19.  

Tabell 19. Möjligheter och risker vid insourcing 

Möjligheter Risker 

Lägre arbetsbelastning Lägre hastighet vid båtlastning  

Mer tid till underhållsarbete Negativ påverkan av andra tjänster hos NHS 

Varierande arbetsuppgifter Ändrad fartygstyp 

Minskade övertidstimmar på övrig verksamhet  

Bättre kontroll över processen  
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8.3.1 Möjligheter 

En kapacitetsökning om fem truckförare, minskar arbetsbelastningen för befintlig personal inom 

utlastning i Braviken. I dagsläget klarar sig utlastningen precis med befintlig personal, men är känslig 

mot perioder med mycket frånvaro vilket gör att befintlig personalstyrka måste arbeta extra hårt 

under denna tid. En utökad organisation skulle på så vis jämna ut arbetsbelastningen och minska 

risken för stress och sjukskrivningar.  

I nuläget har företaget väldigt begränsade resurser, på grund av de nedskärningar som gjorts, vilket 

gör att de inte hinner med att utföra underhåll i önskad omfattning. Rekrytering av ny personal till 

utlastningen skulle frigöra mer tid för att sopa i magasinen för att förhindra stenskador på pappret 

och på så vis minska företagets reklamationskostnader. Dessutom ges mer tid till att underhålla 

maskiner, vilket kan leda till en längre livslängd på maskinerna och därmed lägre drift- och 

underhållskostnader.  

Eftersom båtlastning endast sker två dagar i veckan, uppstår det en möjlighet för truckförarna att 

utföra andra arbetsuppgifter än truckkörning under övriga dagar. Dessa arbetsuppgifter skulle kunna 

vara till exempel köra rullmaskin i produktionen, städning, förbättringsarbete, etcetera. Varierande 

arbetsuppgifter innebär att truckförarna inte behöver sitta i trucken hela dagarna, vilket ger en 

bättre ergonomi för personalen. Detta kan på lång sikt minska risken för sjukfrånvaro då truckkörning 

är väldigt påfrestande för kroppen. 

Varierande arbetsuppgifter ger också truckförarna ett större kompetensområde som skulle kunna 

utnyttjas för att ersätta frånvarande personal på andra avdelningar inom bruket. Inom de 

avdelningar som studien studerat, se Tabell 14, finns det enklare arbetsuppgifter som kräver kort 

upplärningstid eller kan liknas med truckkörning, till exempel köra rullmaskin, köra hjullastare, 

uppställning av pappret i magasin, med mera. Dessa arbetsuppgifter borde därför vara möjliga att 

ersätta av truckförarna från utlastningen. Vid frånvaro inom dessa avdelningar kan avdelningschefen 

låna personal från utlastningen under båtlastningsfria dagar och därmed undvika att ta ut övertid för 

den ordinarie personalen. På så vis skulle totala övertidskostnaden på bruket minska. 

Genom att utföra båtlastningen i egen regi kan Braviken bättre kontrollera att lastningen sker på rätt 

sätt. Vid skador på pappret som orsakas av NHS finns risken att detta inte rapporteras till Holmen 

Paper Braviken för att NHS inte vill bära skulden för skadan. Det gör att det skadade pappret kan 

skickas iväg med båten för att senare upptäckas av kunden, vilket medför reklamationskostnader. 

Med egen personal minskar risken för detta då den egna personalen känner ett större ansvar för 

Holmens produkter. 

8.3.2 Risker 

Ett beslut om insourcing innebär att nya moment måste utföras av truckförarna i Braviken, vilket 

kräver en viss upplärningstid. Under upplärningstiden finns därför en risk att det blir en lägre 

hastighet vid båtlastning, då truckförarna inte kan hålla samma tempo som NHS personal. Detta kan 

resultera i ökade övertidstimmar för utlastningspersonalen och i värsta fall att båten inte kan avgå i 

tid. Dock kan ombordarbetet, som NHS utför, liknas med det arbete som sker vid lastning av andra 

transportsätt. Därför bör Bravikens personal kunna lära sig köra ombordtruck och stuva pappret på 

båt relativt snabbt. Dessutom har Holmen Paper Braviken möjlighet att ta hjälp av personalen i 

Hallstavik under vid upplärning, eftersom Hallstavik ingår i samma koncern som Braviken. I Hallstavik 

har de alltid utfört hela båtlastningsprocessen i egen regi och har därför stor erfarenhet samt hög 
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kompetens inom området. Det gör att Hallstavik kan utbilda Bravikens personal att utföra de 

arbetsuppgifter som tidigare gjorts av NHS, genom att låta personalen praktisera vid båtlastning i 

Hallstavik eller att Hallstaviks personal är med under uppstartsperioden i Braviken. 

Om Holmen Paper Braviken väljer att insourca båtlastningen, finns det en risk att relationen med 

NHS försämras. Holmen och NHS har länge haft ett nära samarbete med varandra, då Holmen 

tidigare varit en stor kund till NHS. Ett avslutat samarbete kan innebära att NHS känner sig svikna av 

Holmen samt förlorade intäkter för NHS. Detta skulle kunna medföra negativa effekter på de andra 

tjänster som Holmen köper av NHS. NHS kan till exempel välja att höja priserna för tjänsterna som de 

utför i Norrköpings hamn för att kompensera de förlorade intäkterna för båtlastning i Braviken. Detta 

är något som behöver beaktas vid framtida förhandlingar med NHS.  

Holmen Paper använder i dagsläget två stycken RoRo- fartyg för transporter med båt, vilket ställer 

krav på en viss typ av maskinell utrustning vid lastning på fartygen. Om företaget väljer att byta 

fartygstyp i framtiden ändras kraven på den maskinella utrustningen, vilket kan innebära att de 

investerade maskinerna inte längre kan användas. I så fall måste Holmen Paper Braviken investera i 

ytterligare maskiner och kan på så vis negativt påverka lönsamheten vid insourcing. Ändrad 

fartygstyp skulle även påverka båtlastningen i Hallstavik då deras utrustning också är anpassad till 

RoRo- fartyg. 

8.4 Vilka investeringar krävs vid insourcing av båtlastningsprocessen? 
Utifrån kartläggningen och benchmarkingstudien konstateras att Holmen Paper Braviken måste 

investera i tre ombordtruckar (inklusive klämaggregat), två dragtruckar samt två MAFI- vagnar vid 

beslut om insourcing. Dessutom behöver fem stycken nya truckförare rekryteras till utlastningen. 

Detta ger en internränta för investeringen på cirka - 14 % och en återbetalningstid på 7,3 år. Enligt 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) är en investering lönsam om internräntan överstiger kalkylräntan, 

vilket inte är fallet vid insourcing av båtlastning med fem egna truckförare. Återbetalningstiden är 

också längre än den ekonomiska livslängden. Det gör att Holmen Paper Braviken tar en hög risk vid 

beslut om insourcing av båtlastning då företaget binder upp sitt kapital under sju år, vilket kan 

motverka andra nödvändiga investeringar under denna period. 

Investeringskalkylen förutsätter att hanterad godsvolym med båt kommer vara densamma under 

hela investeringsperioden, vilket inte är troligt. Känslighetsanalys 2 visar att en ökning av volymen 

ger en kraftig minskning av återbetalningstiden. Om prognosen för hanterad godsvolym i Braviken 

visar en positiv utveckling, skulle det motivera ett beslut om insourcing. 

Den långa återbetalningstiden beror till största del på den höga personalkostnaden, som motsvarar 

cirka 80 % av totalkostnaden, eftersom båtlastning endast sker två dagar i veckan. Detta skapar ett 

behov av en flexiblare bemanning, då Holmen Paper Braviken endast behöver betala för den tid som 

personalen arbetar med båtlastning. Känslighetsanalys 3 visar att samtliga bemanningsalternativ, 

med högre utnyttjande av Pema- anställda, ger en kortare återbetalningstid och en högre 

internränta. Alternativet med kortast återbetalningstid är att endast anställa två nya truckförare och 

utöka personalstyrkan från Pema med tre personer. Detta alternativ ger en återbetalningstid på cirka 

4,1 år och därefter en besparing på drygt 1,5 miljoner SEK. Alternativet medför en reducering av 

återbetalningstiden på cirka 44 % och är det bemanningsalternativ som närmast uppfyller företagets 

avkastningskrav. Pema- personalen skulle då endast hyras in under båtlastningsdagar och de 

nyanställda truckförarna skulle arbeta på avdelningar med kapacitetsbrist resterande dagar. Dock 
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förutsätter alternativet att de möjliga övertidstimmarna uppgår till 2186 timmar och att dessa ersätts 

av de nya truckförarna. I annat fall ger bemanningsalternativet med endast Pema- personal kortast 

återbetalningstid.  

Alternativet med att hyra in fem personer från Pema kan liknas vid nuvarande situation med NHS då 

Braviken skulle outsourca processen till en annan aktör, men äga den maskinella utrustningen själva. 

Eget ägande av maskinell utrustning med inhyrd personal ger en återbetalningstid på drygt fem år 

och därefter en årlig besparing på cirka 1,3 miljoner SEK. Då NHS har utfört stuveriarbetet under 

många år samt gör motsvarande arbete i Norrköpings hamn dagligen, innehar de stor kompetens 

inom båtlastning. Holmen Paper Braviken är nöjda med det arbete som NHS utför och tycker att 

samarbetet fungerar bra. Detta motiverar ett fortsatt samarbete med NHS vid båtlastning. 

Bemanningsföretaget Pema är en ny aktör på bruket som inte har någon stor erfarenhet av 

dragtruckskörning eller stuvning. Detta innebär att deras personal måste utbildas innan de kan lasta 

Holmens båtar. Dessutom har bemanningsföretag oftast stor omsättning av personal, vilket gör att 

de inte kan garantera erfaren personal för båtlastning. På så vis vore det mindre fördelaktigt för 

Holmen Paper Braviken att låta Pema utföra NHS arbete i framtiden.  

8.5 Rekommendation till Holmen Paper Braviken 
Baserat på de resultat och slutsatser som presenterats finns det en stor besparingsmöjlighet vid 

båtlastning i egen regi, då det årliga inbetalningsöverskottet är positivt. Den kapacitetsökning som 

insourcing medför kan skapa en bättre arbetsrotation genom varierande arbetsuppgifter för 

truckförarna. Detta innebär en bättre ergonomi för truckförarna då de inte behöver köra truck hela 

dagen samt bredare kompetens. Truckförarna skulle även få mer tid att utföra underhållsarbete, 

vilket kan motverka stenskador på pappret och minska slitaget på den maskinella utrustningen. Dock 

genererar kapacitetsökningen höga personalkostnader, vilket gör att det tar det lång tid innan 

investeringen kan betalas tillbaka och generera vinst för företaget. Därför rekommenderas Holmen 

Paper Braviken att inte utföra båtlastningen i egen regi med egen personal utifrån de nuvarande 

förutsättningarna. Däremot om godsvolymen på båt ökar i framtiden, skulle det bli mer fördelaktigt 

att insourca båtlastningen. 

För att minska personalkostnaden vid båtlastning krävs en flexibel bemanning eftersom 

utnyttjandegraden för heltidsanställd personal är låg, vilket ger en hög kostnad per ton. Rekrytering 

av två truckförare på heltid kombinerat med tre inhyrda personer från Pema efter behov, är det mest 

lönsamma alternativet och motsvarar i princip den ekonomiska livslängden. Svårigheten med detta 

alternativ är att hitta arbetsuppgifter för de heltidsanställda truckförarna under båtlastningsfria 

dagar som kan reducera övertiden på bruket. Eftersom truckförarna endast arbetar dagtid och större 

delar av bruket arbetar skift, måste ett nära samarbete mellan utlastningen och berörda avdelningar 

upprättas för att koordinera var och när truckförarna ska ersätta frånvarande personal. Detta 

samarbete kommer ta tid att bygga upp och kan vara svårt att genomföra, vilket ökar sannolikheten 

att de möjliga övertidstimmar som kan ersättas är lägre än beräknat. Därför är det mindre risk att 

endast låta extern personal ansvara för båtlastningen då företaget bara behöver betala för den tid de 

arbetar.  

Pema är en ny aktör i Braviken och har inte alls lika hög kompetens inom båtlastning som NHS. 

Dessutom kan det ta lång tid innan Pema- personalen kommer upp i samma arbetstempo som NHS, 

eftersom personalen behöver läras upp, vilket kan leda till en lägre lastningshastighet. Att låta NHS 
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utföra båtlastningen är på så vis ett bättre alternativ och kräver inte lika stor omställning. 

Alternativet med att låta NHS utföra arbetet vid båtlastning, men att Braviken själva står för den 

maskinella utrustningen, ger en återbetalningstid på drygt fem år och därefter en årlig besparing på 

cirka 1,3 miljoner SEK. Återbetalningstiden överstiger visserligen den ekonomiska livslängden, men 

den årliga besparingen anses vara tillräckligt hög för att motivera företaget att investera. Därför 

rekommenderas Holmen Paper Braviken att investera i egen maskinell utrustning, men låta NHS 

utföra arbetet vid båtlastningen i framtiden.  
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9 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras studiens genomförande, de problem som uppstått under studien samt de 

valda datainsamlings- och analysmetoder som använts. Detta följs av rekommendationer på fortsatta 

studier som Holmen Paper Braviken bör fokusera för att vidareutveckla de resultat som presenterats i 

denna rapport. 

Denna studie utfördes i syfte att utreda ifall det vore lönsamt för Holmen Paper Braviken att utföra 

båtlastningen i egen regi. Kravet från företaget var att ge en konkret rekommendation i form av ett 

”ja” eller ”nej” om företaget ska överta NHS arbete eller inte. Utöver företagets krav fick studien 

genomföras fritt efter författarnas önskemål. Detta var både roligt och utmanande då författarna 

själva fick forma studien samt bidra med akademiska kunskaper till företaget. Utmaningen med det 

fria tillvägagångssättet var att avgränsa arbetet så att studien höll sig inom tidsramen, men samtidigt 

uppfyllde företagets krav.  Denna utmaning medförde att mycket tid gick åt till att planera studien 

och bestämma vad som skulle undersökas. Här skedde kontinuerlig avstämning med handledare från 

företaget och universitetet, vilket gjorde att studien hann klart i tid och besvarade syftet. En annan 

utmaning var att sätta sig in i vad det innebär att bedriva egen hamnverksamhet, eftersom 

författarna saknade kunskaper kring detta område. Hamnar styrs mycket av regler och lagar från 

myndigheter, vilket behövdes tas hänsyn till för att kunna besvara studiens syfte. Att lära sig detta 

tog tid, men gav författarna en bättre förståelse av den nuvarande situationen samt underlättade 

analysarbetet. 

Insamling av kvantitativ data var en stor utmaning i denna studie, mycket svårare än vad författarna 

kunnat förutspå vid studiens början. Detta eftersom mycket befintlig data i Holmens datasystem var 

bristfällig, då data såg olika ut beroende på vilket system som användes. Det skapade stor osäkerhet 

kring studiens trovärdighet och kunde därför inte användas för att dra några slutsatser. Vid 

jämförelse av lastningstider mellan bruken, saknades information i Braviken om bemanningen samt 

hur mycket av tiden som gick åt till papperslastning. Det gjorde att det blev svårt att jämföra tiderna 

med varandra och påvisa om båtlastning i egen regi har någon effekt på lastningstiden. Vid insamling 

av kvalitativ data valde författarna i samråd med handledaren på företaget att inte genomföra några 

intervjuer med NHS. Detta för att inte riskera några konflikter med NHS som skulle kunna påverka ett 

fortsatt samarbete med Holmen. På så vis gavs inte möjligheten att undersöka hur personalen från 

NHS ser på samarbetet vid båtlastning och vilka aktiviteter som de utför utöver den fysiska 

förflyttningen av pappret. Dock kunde detta kompenseras med den benchmarkingstudie som 

genomfördes i Hallstavik, eftersom Hallstavik utför motsvarande arbete som NHS. 

Framtida studier 
Känslighetsanalys 3 visar att insourcing med två heltidsanställda och tre Pema- anställda är det 

alternativ med högst avkastning, men förutsätter att den egna personalen kan minska 

övertidstimmarna på bruket. På grund av osäkerheten kring hur många övertidstimmar som är 

möjliga att ersätta, kunde detta alternativ inte rekommenderas. Dock anser författarna att det höga 

antalet övertidstimmar är ett stort problem och bör vara en prioriterad fråga hos ledningen i 

Braviken. Därför bör Holmen Paper Braviken göra en djupare undersökning över hur dessa 

övertidstimmar skulle kunna reduceras vid en kapacitetsökning inom utlastning, framförallt inom 

produktion på PM 52 och PM 53. Dessa avdelningar står för cirka 60 % av de totala uttagna 

övertidstimmarna och har på vis stort behov av ett kapacitetstillskott. En stor utmaning är att de 

flesta inom produktion arbetar skift samt helger, vilket kräver en flexibel bemanningsplan så att 
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personalbehovet kan lösas under dagtid. Om Braviken lyckas lösa detta skulle en kombination med 

egen och inhyrd personal vid insourcing vara ett fördelaktigt alternativ.  

Ett annat område som är värt att utreda, som avgränsades i denna studie på grund av tidsbrist, är hur 

en omfördelning av kapaciteten för de olika transportsätten kan påverka beslutet om insourcing. I 

dagsläget lastar företaget bil, container och järnväg med samma frekvens under alla veckans dagar, 

vilket ger en högre belastning på bemanningen under båtlastningsdagarna. Detta för att det hanteras 

mycket större volymer under dessa dagar. Om det är möjligt att dra ner på lastningen av övriga 

transportsätt under båtlastningsdagarna och istället lasta mer på dessa under övriga dagar, kan 

kapacitet frigöras till båtlastningen. Det gör att fler än två av befintlig personalstyrka skulle kunna 

avsättas för båtlastning, vilket minskar behovet av personal vid insourcing som på så viss minskar 

personalkostnaderna.
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I 
 

Bilaga 1- Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn 
SFS nr: 1981:655 

Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS T  

Utfärdad: 1981-06-18  

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet)  

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se  

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande. 

Den som innehar en allmän hamn får ta ut avgifter, utan att 

hamninnehavaren tillhörig kaj, brygga eller liknande anordning inom 

hamnens område anlöps eller nyttjas, 

1. för fartyg som anlöper kaj, brygga eller liknande anordning som 

tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger inom hamnens 

område, 

2. för fartyg som passerar hamnens vattenområde, 

3. för gods som lastas eller lossas över kaj, brygga eller liknande 

anordning som tillhör någon annan än hamninnehavaren men som ligger 

inom hamnens område. 

Rätten att ta ut avgift enligt första stycket 2. gäller endast inom 

det område där trafiken enligt vad sjöfartsverket fastställt kan anses 

ha nytta av hamninnehavarens anordningar och tjänster. Ansökan om 

fastställelse görs av hamninnehavaren (Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn, 1981).  

  

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=1981:655


II 
 

Bilaga 2- Truckar Braviken  
 

Tabell 20. Truckar Braviken 

Stortruck 

Märke  Modell Lyftkapacitet 
(ton) 

Aggregat Drivmedel Antal Användningsområde 

Kalmar GCD80-
6 

5,6 Dubbelaggregat Gasol 2 Lastning av bil, järnväg 
och container 

Kalmar GC8-
600N 

5,6 Enkelaggregat 
med 4 armar 

Gasol 1 Liggande lastning 

Linde H-80 6 Dubbelaggregat Gasol 4 Lastning av bil, järnväg 
och container 

Linde H-80 6 Enkelaggregat Gasol 1 Lastning av rullar med 
150 cm diameter på bil, 
järnväg och container 

Hyster H-80 7,2 Dubbelaggregat  Gasol 2 Lastning av bil, järnväg 
och container 

Kalmar GCE80-
9 

7,2 Dubbelaggregat Gasol 2 Lastning av bil, järnväg 
och container 

Linde H-80 7,2 Dubbelaggregat Gasol 2 Lastning av bil, järnväg 
och container 

Hyundai H-11 8,3 Dubbelaggregat Diesel 2 Lastning av bil, järnväg 
och container 

Liten Truck 

Linde H-50 5 Enkelaggregat Gasol 2 Lastning av bil, järnväg 
och container 

Linde  H-35 2,8 Enkelaggregat Gasol 2 Lastning av bil, järnväg 
och container 

Linde H-35 2,4 Enkelaggregat Gasol 2 Lastning av bil, järnväg 
och container 

Linde H-30 2 Enkelaggregat Gasol 6 Lastning av bil, järnväg 
och container 



III 
 

Bilaga 3- Magasin Braviken 
 

 

Figur 21. Magasin Braviken (Magasin Braviken)

Mellanlager 

Lastning av 

MAFI- vagn 
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Bilaga 4- Båtspecifikation Braviken 
 

 

Figur 22. Båtspecifikation Braviken



V 
 

Bilaga 5- Hanterat gods vid båtlastning i Braviken 2015 
 

Tabell 21. Tabell över hanterat gods vid båtlastning i Braviken 2015 (Hanterat gods i Braviken 2015) 

Anlöpsnummer Datum 
Lastning 
(ton) 

Lastning 
(kolli) 

Lossning 
(ton) 

Lossning 
(kolli) 

Total lastning & 
lossning (ton) 

Total lastning & 
lossning (kolli) 

Lastning 
virke (m3) 

Lastning 
påbörjad 

Lastning 
avslutad Rast 

Total 
lastningstid 

290219 2015-01-01 1636,942 1091     1636,942 1091   07:00 12:00 00:15 4,75 

290220 2015-01-07 2392,053 2381     2392,053 2381   07:00 16:00 00:45 8,25 

261265 2015-01-14 2406,848 2254     2406,848 2254 204,73 09:15 17:45 00:45 7,75 

290221 2015-01-15 1469,618 1525 47,581 127 1517,199 1652   07:00 12:15 00:15 5,00 

290222 2015-01-21 3248,525 2216     3248,525 2216 249,64 07:00 16:45 00:45 9,00 

261267 2015-01-28 2487,700 3011 48,921 57 2536,621 3068   07:00 17:15 00:45 9,50 

290223 2015-01-29 2258,172 1665     2258,172 1665   07:00 14:30 00:45 6,75 

290224 2015-02-03 1926,733 1181     1926,733 1181 150,09 07:00 14:00 00:45 6,25 

261268 2015-02-04 1419,594 1281     1419,594 1281   07:00 14:00 00:45 6,25 

261269 2015-02-10 1766,789 2283     1766,789 2283   07:00 14:50 00:45 7,08 

290226 2015-02-17 1643,050 2345     1643,050 2345 40,55 07:15 14:20 00:45 6,33 

261270 2015-02-19 1449,005 2317     1449,005 2317   07:00 14:10 00:45 6,42 

261271 2015-02-24 2409,546 1206     2409,546 1206 66,02 07:00 15:15 00:45 7,50 

290228 2015-03-03 2211,825 1455     2211,825 1455 230,11 07:00 16:50 00:45 9,08 

261272 2015-03-05 1830,725 1445     1830,725 1445   07:00 13:45 00:45 6,00 

261273 2015-03-10 2169,817 2610     2169,817 2610   07:00 17:10 00:45 9,42 

290229 2015-03-10     1005,364 540 1005,364 540   11:30 13:30 00:00 2,00 

290229 2015-03-12 1704,296 1663     1704,296 1663   07:00 12:00 00:15 4,75 

290230 2015-03-17 2135,122 1034 48,877 50 2183,999 1084 193,80 07:00 13:30 00:45 5,75 

261274 2015-03-19 1627,555 1637     1627,555 1637   07:00 12:00 00:15 4,75 

261275 2015-03-25 2844,135 1782 144,6 105 2988,735 1887 141,41 07:00 15:30 00:45 7,75 

290231 2015-03-26 2338,761 2040     2338,761 2040   07:00 15:00 00:45 7,25 

290232 2015-03-31 1495,800 1898 48,489 98 1544,289 1996 137,25 07:00 14:00 00:45 6,25 

261277 2015-04-07 2205,158 1700     2205,158 1700   07:00 13:50 00:45 6,08 



VI 
 

290233 2015-04-09 1992,939 1737 15,763 37 2008,702 1774   07:00 14:30 00:45 6,75 

290234 2015-04-15 2580,466 2244     2580,466 2244 89,99 07:00 16:10 00:45 8,42 

261278 2015-04-16 1683,413 1457     1683,413 1457   07:00 14:00 00:45 6,25 

261279 2015-04-21 2624,769 2185 96,192 68 2720,961 2253   07:00 15:00 00:45 7,25 

290236 2015-04-28 2369,178 1770     2369,178 1770 200,23 07:00 14:40 00:45 6,92 

261280 2015-04-30 1723,087 1895     1723,087 1895   07:00 14:30 00:45 6,75 

261281 2015-05-05 1995,145 1361     1995,145 1361 167,56 07:00 13:10 00:45 5,42 

290237 2015-05-06 1749,145 1688 980,189 639 2729,334 2327   07:00 16:20 00:45 8,58 

290239 2015-05-13 1752,834 2007     1752,834 2007 166,39 07:00 15:30 00:45 7,75 

261283 2015-05-19 1633,811 924     1633,811 924 197,84 07:00 11:45 00:15 4,50 

290241 2015-05-26 1579,850 1102 72,275 97 1652,125 1199 202,48 07:00 12:00 00:15 4,75 

261284 2015-05-28 857,217 551     857,217 551   07:00 11:15 00:15 4,00 

261285 2015-06-02 1382,653 2312     1382,653 2312 48,59 07:15 14:15 00:45 6,25 

290243 2015-06-09 1202,806 1193 26,213 30 1229,019 1223 276,39 07:00 15:00 00:45 7,25 

261286 2015-06-11 1477,368 1209     1477,368 1209   07:40 13:50 00:45 5,42 

261287 2015-06-16 1717,994 1603 47,383 34 1765,377 1637   07:00 13:40 00:45 5,92 

290245 2015-06-24 2132,180 3241 299,464 261 2431,644 3502 159,81 07:00 19:30 00:45 11,75 

261288 2015-06-25 986,961 760 617,563 523 1604,524 1283   07:00 13:15 00:45 5,50 

261289 2015-06-30 1974,091 2201     1974,091 2201 90,29 07:00 14:50 00:45 7,08 

290247 2015-07-07 1940,811 1676     1940,811 1676   07:00 13:40 00:45 5,92 

261291 2015-07-15 1514,077 1880 175,148 139 1689,225 2019   07:00 15:20 00:45 7,58 

290249 2015-07-21 2637,076 1934 48,413 35 2685,489 1969   07:00 17:15 00:45 9,50 

261292 2015-07-23 1093,283 905     1093,283 905   07:00 11:45 00:15 4,50 

261293 2015-07-28 2195,257 1553     2195,257 1553   07:00 14:15 00:45 6,50 

290250 2015-07-30 2075,980 2452     2075,980 2452   07:30 16:20 00:45 8,08 

290251 2015-08-05 2333,143 2407 0,701 2 2333,844 2409   07:00 16:15 00:45 8,50 

261295 2015-08-11 1717,603 1600     1717,603 1600   07:00 14:15 00:45 6,50 

290252 2015-08-13 2296,499 1821     2296,499 1821   07:00 15:15 00:45 7,50 

290253 2015-08-18 2118,096 1500     2118,096 1500   07:00 15:00 00:45 7,25 

261296 2015-08-20 1646,923 1411     1646,923 1411   07:00 13:40 00:45 5,92 

261297 2015-08-26 2595,755 3102 39,564 27 2635,319 3129 60,38 07:00 18:30 00:45 10,75 

290254 2015-08-27 1831,206 1666     1831,206 1666   07:00 13:45 00:45 6,00 

290255 2015-09-01 1170,005 1193     1170,005 1193   07:00 12:30 00:15 5,25 

261298 2015-09-03 2488,244 2322     2488,244 2322   07:00 15:00 00:45 7,25 



VII 
 

261299 2015-09-08 1488,951 1169     1488,951 1169 60,51 07:00 12:10 00:15 4,92 

290257 2015-09-15 1147,245 1907     1147,245 1907   07:00 14:00 00:45 6,25 

261300 2015-09-17 1704,224 1321     1704,224 1321   07:00 12:00 00:15 4,75 

261301 2015-09-22 1394,967 791     1394,967 791   07:00 10:55 00:15 3,67 

290258 2015-09-24 1805,592 1749     1805,592 1749   07:00 13:45 00:45 6,00 

290259 2015-09-29 1063,008 962     1063,008 962   07:00 11:20 00:15 4,08 

261302 2015-10-01 1532,698 1319     1532,698 1319   07:00 12:10 00:15 4,92 

261303 2015-10-06 1511,571 2214 172,537 191 1684,108 2405   07:00 14:15 00:45 6,50 

261304 2015-10-08 1731,585 1601 111,573 71 1843,158 1672   07:00 13:30 00:45 5,75 

261305 2015-10-13 1637,668 958 1,634 1 1639,302 959   07:00 13:00 00:45 5,25 

290261 2015-10-20 1930,083 1903 9,711 4 1939,794 1907 174,20 07:00 13:10 00:45 5,42 

261306 2015-10-22 2209,960 1463     2209,960 1463   07:00 15:10 00:45 7,42 

261307 2015-10-27 2130,417 1409     2130,417 1409 138,14 07:00 13:45 00:45 6,00 

290262 2015-10-29 1756,134 2258     1756,134 2258   07:00 13:40 00:45 5,92 

290263 2015-11-04 2989,904 3010     2989,904 3010 148,00 07:00 16:00 00:45 8,25 

261308 2015-11-05 1996,170 2172     1996,170 2172   07:00 14:00 00:45 6,25 

261309 2015-11-11 2293,690 2135 170,316 152 2464,006 2287   07:00 16:45 00:45 9,00 

290265 2015-11-17 2290,314 1976     2290,314 1976   07:00 14:00 00:45 6,25 

261311 2015-11-24 1410,857 1455     1410,857 1455   07:00 13:20 00:45 5,58 

290266 2015-11-26 2695,592 2925     2695,592 2925   10:45 20:05 00:45 8,58 

290267 2015-12-01 1854,765 1457     1854,765 1457   07:00 14:30 00:45 6,75 

261312 2015-12-03 2293,769 1857     2293,769 1857   07:00 15:00 00:45 7,25 

261314 2015-12-08 1975,980 1064     1975,980 1064   07:00 13:30 00:45 5,75 

290268 2015-12-10 1634,887 1326     1634,887 1326   07:00 13:45 00:45 6,00 

290269 2015-12-15 1386,850 1474     1386,850 1474   07:00 13:50 00:45 6,08 

261315 2015-12-17 1259,687 1345     1259,687 1345 52,65 07:00 11:20 00:15 4,08 

261316 2015-12-22 476,256 301     476,256 301   08:10 10:30 00:15 2,08 

290270 2015-12-24 1886,707 1492     1886,707 1492   06:30 12:15 00:15 5,50 

290271 2015-12-29 1413,306 1234     1413,306 1234   07:00 13:50 00:45 6,08 

261317 2015-12-30 2335,007 1697     2335,007 1697   07:00 15:00 00:45 7,25 



VIII 
 

Bilaga 6- Truckar Hallstavik 
 

Tabell 22. Tabell över truckar i Hallstavik 

Märke  Modell Lyftkapacitet 
(ton) 

Aggregat Drivmedel Antal Användningsområde 

Stortruck 

Linde H-80 8 Dubbelaggregat Diesel 8 Lastning av bil och 
båt 

Liten Truck 

Linde H-35 3 Enkelaggregat Diesel 4 Lastning av bil 

Linde  H-30 2,5 Enkelaggregat Diesel 2 Lastning av bil 

Ombordtruck       

Linde H-70 6 Enkelaggregat Diesel 4 Lastning av båt 
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Bilaga 7- Magasin Hallstavik 
 

 

Figur 23. Magasin Hallstavik (Magasin Hallstavik) 

  



X 
 

Bilaga 8- Hanterat gods vid båtlastning i Hallstavik 2015 
 

Tabell 23. Tabell över hanterat gods vid båtlastning i Hallstavik 2015 (Hanterat gods i Hallstavik 2015) 

Anlöpsnummer Datum Lastning (ton) Lastning (kolli) Lastning påbörjad Lastning avslutad Rast Bemanning Total lastningstid 

290220 2015-01-05 2116,899 1604 08:00 15:00 01:00 12 6,00 

261264 2015-01-08 4761,948 5369 06:30 22:35 01:00 12 15,08 

261265 2015-01-12 1926,533 1647 10:40 16:45 00:00 12 6,08 

290221 2015-01-14 3161,256 4446 06:30 16:10 00:00 12 9,67 

290222 2015-01-19 1198,164 956 06:40 11:55 00:00 12 5,25 

261266 2015-01-22 3918,549 3475 06:30 16:50 00:00 Påbörjad lastning 8 pers, slutförd lastning 12 pers 10,33 

261267 2015-01-26 1792,916 1117 06:30 13:50 01:00 12 6,33 

290223 2015-01-28 2372,868 3383 06:30 14:25 00:00 12 7,92 

290224 2015-02-02 2597,981 1959 06:45 14:45 00:00 12 8,00 

261268 2015-02-05 2921,46 4074 06:30 15:50 00:00 12 9,33 

261269 2015-02-09 2540,84 1745 09:45 16:00 00:00 12 6,25 

290225 2015-02-12 4481,52 5719 06:30 22:50 02:00 12 14,33 

290226 2015-02-16 2825,976 1912 08:55 15:30 00:00 12 6,58 

261270 2015-02-18 3286,41 3623 06:35 15:20 00:00 12 8,75 

261271 2015-02-23 2085,039 1267 06:50 13:35 01:00 12 5,75 

290227 2015-02-26 4566,487 5424 06:30 23:15 02:00 Påbörjad lastning 12 pers, slutförd lastning 10 pers 14,75 

290228 2015-03-02 1904,05 1817 07:00 13:15 00:00 12 6,25 

261272 2015-03-04 2687,839 4051 06:30 15:15 00:00 12 8,75 

261273 2015-03-10 1869,458 1216 07:45 13:30 00:00 12 5,75 

290229 2015-03-11 2864,383 4651 06:30 15:15 00:00 12 8,75 

290230 2015-03-16 2384,38 1285 07:25 14:10 01:00 12 5,75 

261274 2015-03-18 2883,769 3336 06:30 15:25 00:00 12 8,92 

261275 2015-03-23 1998,177 1542 08:20 14:35 00:00 12 6,25 

290231 2015-03-25 2273,022 3157 06:30 16:15 00:00 12 9,75 

290232 2015-03-30 2893,074 2487 07:45 16:00 00:00 12 8,25 

261276 2015-04-02 4655,332 5666 06:30 21:40 00:00 12 15,17 



XI 
 

261277 2015-04-06 2316,794 1622 07:25 13:45 01:00 12 5,33 

290233 2015-04-08 2512,151 4031 06:30 15:50 00:00 12 9,33 

290234 2015-04-13 1767,327 1280 07:05 13:00 01:00 12 4,92 

261278 2015-04-15 2624,395 3680 06:30 14:45 00:00 12 8,25 

261279 2015-04-20 1629,811 1616 06:30 13:45 00:30 12 6,75 

290235 2015-04-23 4523,276 6566 06:30 23:05 01:30 12 15,08 

290236 2015-04-27 1759,799 1442 06:30 14:15 01:00 12 6,75 

261280 2015-04-29 2668,55 3960 06:30 15:45 00:00 12 9,25 

261281 2015-05-04 2383,668 2079 07:20 14:50 01:00 12 6,50 

290237 2015-05-07 2967,395 3074 07:00 14:25 00:00 12 7,42 

290239 2015-05-11 1623,361 1891 06:30 13:55 01:00 12 6,42 

261282 2015-05-14 4679,086 6007 06:30 23:05 02:00 12 14,58 

261283 2015-05-18 1612,234 1183 06:45 12:30 01:00 12 4,75 

290240 2015-05-21 4646,925 7241 06:30 00:05 02:00 12 15,58 

290241 2015-05-25 1712,002 1541 06:30 14:00 01:00 12 6,50 

261284 2015-05-27 3507,613 4262 06:30 20:10 01:30 12 12,17 

261285 2015-06-01 2667,14 4063 06:30 16:15 01:00 12 8,75 

290242 2015-06-04 4307,175 6522 06:30 22:55 02:00 12 14,42 

290243 2015-06-08 2925,14 1832 06:30 13:45 00:00 12 7,25 

261286 2015-06-10 2809,184 3713 06:30 16:50 00:00 12 10,33 

261287 2015-06-15 2819,387 3339 06:30 16:05 00:00 12 9,58 

290244 2015-06-18 4567,226 6457 06:30 22:30 02:00 12 14,00 

290245 2015-06-22 2276,765 1775 06:30 13:40 01:00 Påbörjad lastning 12 pers, slutförd lastning 9 pers 6,17 

261288 2015-06-24 3851,242 4999 06:30 02:05 02:00 9 17,58 

261289 2015-06-29 2329,86 2125 06:30 14:50 01:00 12 7,33 

290246 2015-07-02 4594,118 7550 06:30 23:50 02:00 12 15,33 

290247 2015-07-06 2610,364 2166 07:00 15:45 01:00 12 7,75 

261290 2015-07-09 4444,247 6214 06:30 23:50 02:00 12 15,33 

261291 2015-07-13 2626,314 2111 07:00 14:50 00:00 12 7,83 

290248 2015-07-16 4652,478 6502 06:30 23:05 02:00 12 14,58 

290249 2015-07-20 1956,699 2628 06:30 14:45 01:00 12 7,25 

261292 2015-07-22 3425,368 4081 06:30 18:25 00:00 Påbörjad lastning 8 pers, slutförd lastning 12 pers 11,92 

261293 2015-07-27 2294,438 1245 06:30 13:50 01:00 12 6,33 

290250 2015-07-29 2566,366 4140 06:40 16:50 00:00 12 10,17 



XII 
 

290251 2015-08-03 2222,183 2011 06:35 14:30 01:00 12 6,92 

261294 2015-08-06 4493,027 6066 06:30 23:25 01:00 12 15,92 

261295 2015-08-10 2516,686 1783 06:50 14:45 01:00 12 6,92 

290252 2015-08-12 2321,93 2486 06:30 14:45 01:00 12 7,25 

290253 2015-08-17 2426,157 2540 08:30 15:05 00:00 12 6,58 

261296 2015-08-19 2759,432 3487 06:30 14:55 00:00 12 8,42 

261297 2015-08-24 1528,109 1180 06:30 12:10 00:30 12 5,17 

290254 2015-08-26 2703,795 2995 06:30 14:20 00:00 12 7,83 

290255 2015-08-31 2482,431 1105 06:30 12:50 00:30 12 5,83 

261298 2015-09-02 2251,132 1995 06:30 14:00 01:00 12 6,50 

261299 2015-09-07 2548,65 2659 07:10 16:00 01:00 12 7,83 

290256 2015-09-10 4494,981 6495 06:30 21:50 01:30 12 13,83 

290257 2015-09-14 2407,025 1977 07:50 14:40 01:00 12 5,83 

261300 2015-09-16 2558,403 3399 06:30 14:45 00:00 12 8,25 

261301 2015-09-21 2608,319 1650 06:30 15:00 01:00 12 7,50 

290258 2015-09-23 2858,169 3077 06:30 15:40 00:00 12 9,17 

290259 2015-09-28 2631,443 2566 07:15 14:55 00:00 12 7,67 

261302 2015-09-30 2960,117 3254 06:30 14:35 00:00 12 8,08 

261303 2015-10-05 2627,171 1868 06:30 16:05 01:00 12 8,58 

261304 2015-10-07 2631,923 3616 06:30 16:05 00:00 12 9,58 

261305 2015-10-12 2902,091 2913 07:00 16:10 00:00 12 9,17 

290260 2015-10-15 4386,483 6194 06:30 22:50 02:00 12 14,33 

290261 2015-10-19 2487,258 1649 07:05 14:05 00:00 12 7,00 

261306 2015-10-21 2415,653 3847 06:30 15:20 01:00 12 7,83 

261307 2015-10-26 2419,891 2756 06:30 14:00 00:00 12 7,50 

290262 2015-10-28 2848,321 3658 06:30 15:45 00:00 12 9,25 

290263 2015-11-02 1509,037 868 06:30 12:20 01:00 12 4,83 

261308 2015-11-04 2653,239 2442 06:30 13:55 00:00 12 7,42 

261309 2015-11-09 2280,715 2365 07:10 15:45 01:00 12 7,58 

290264 2015-11-12 4831,697 4668 06:30 23:35 02:00 12 15,08 

290265 2015-11-16 2290,705 1208 06:50 14:20 01:00 12 6,50 

261310 2015-11-19 4719,842 7073 06:30 23:35 02:00 12 15,08 

261311 2015-11-23 1387,395 990 08:15 12:45 01:00 12 3,50 

290266 2015-11-26 1584,934 1996 10:45 16:10 01:00 12 4,42 



XIII 
 

261314 2015-12-07 617,052 856 06:30 09:40 00:00 11 3,17 

290268 2015-12-09 1250,684 2243 06:30 12:30 01:00 12 5,00 

290269 2015-12-14 384,454 595 06:30 08:45 00:00 8 2,25 

261315 2015-12-16 1888,65 2874 06:30 14:20 01:00 12 6,83 

261316 2015-12-21 343,395 517 07:15 09:10 00:00 8 1,92 

290270 2015-12-23 1237,161 2160 06:30 13:50 01:00 8 6,33 

290271 2015-12-28 1597,02 2717 06:30 15:15 01:00 9 7,75 

261317 2015-12-31 1173,573 1853 06:40 11:35 00:30 9 4,42 

 

 


