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1 Inledning

Det här är ett arbete i företagsekonomi som behandlar
transportkostnadsavvikelser. Vårt val av ämne har sin grund i ett
gemensamt intresse för företagsstyrning och logistik. Den empiriska
fördjupningen baseras på hanteringen av transportkostnader på Holmen
Paper, ett företag där transportkostnader är en viktig kostnadspost
eftersom det, som ett av Sveriges största exportföretag, transporterar
produkter över hela världen.

1.1 Bakgrund
I dagens samhälle där konkurrensen mellan företag är hård, är det
betydelsefullt och nödvändigt att ha en väl fungerande organisation där
beslut kan följas upp. Det är viktigt för företag att ha en effektiv intern
styrning för att erhålla uppgift om och styra företagets resurser. För den
interna styrningen behövs metoder för att säkerställa en riktig, tillförlitlig
och ändamålsenlig redovisning, vilket benämns intern kontroll (Edstöm,
Samuelson, Böök, 1991). Med redovisning avses traditionellt den
bokföring av inkomster och utgifter, respektive tillgångar och skulder som
styrs via en kontoplan. Redovisningens roll är att leverera användbar
information för ekonomiskt beslutsfattande (Rahman & Halladay, 1988).

Förutom analys av intäkter och kostnader respektive tillgångar och
skulder, har ekonomisystem som funktion att registrera budget-, kalkyl-,
och prognosvärden och sammanföra detta med den traditionella
redovisningens uppgifter. Redovisningen eller ekonomisystemet utgör det
slutliga uppsamlande systemet för ekonomisk information. De system som
föregår detta och bidrar med information betecknas som försystem.
(Olofsson, Olson & Sellfors, 1979) För att kunna få ett effektivt
redovisningssystem måste organisationens struktur, procedurer och
processer samt de olika slag av kostnadsinformation som behövs vid
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planering och beslutsfattande undersökas. Ett skräddarsytt
redovisningssystem skall reflektera företagets processer och procedurer.
Om detta inte sker, kommer systemet att leverera irrelevant information.
(Moscove & Wright, 1990) Det är också viktigt att
redovisningsinformation är pålitlig, det vill säga trovärdig, beständig och
tillförlitlig (Rahman & Halladay, 1988).

1.2 Problemdiskussion
Företagets interna kontroll kan försämras om det är svårt för företaget att
kalkylera kostnader i transportkedjan. Stora företag som har många kunder
kan ha mycket komplexa transportsystem. Begreppet transportkostnader
definieras traditionellt som de kostnader som är förknippade med själva
förflyttningen av gods samt för avlastning, omlastning och lossning
(Tarkowski, Ireståhl & Lumsden, 1995). När ett företag arbetar på flera
marknader runt om i världen kan de faktiska kostnaderna vara svåra att
kalkylera, eftersom det kan vara svårt att veta var och när kostnaderna
uppstår, samt vem som bär ansvaret och innehar information om
kostnaderna.

Företag gör upp transportkostnadskalkyler för att kunna prognostisera
faktiska kostnader, fatta beslut, samt för att kunna bedöma om erhållna
fakturor är rimliga och överensstämmer enligt avtal. För att kunna göra en
tillförlitlig kalkyl är det viktigt att veta vem som bär ansvaret för
uppdatering av de olika delarna i kalkylen. Vid otillräcklig uppdatering av
kalkyl kan konsekvensen bli stora skillnader mellan förkalkylerad och
faktisk kostnad.

Den tidsrelaterade fördelningen av kostnader är ett problem inom
finansiell redovisning. Redovisningen är tidsbegränsad även om
affärsaktiviteterna, det vill säga affärshändelserna, kan löpa under flera
perioder. Att beräkna resultatet för en period, genom att subtrahera
kostnader från intäkter, kan vara svårt när inkomster och utgifter
uppkommer vid skilda tidpunkter och inte bokförs under samma
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tidsperiod. (Schiff, 1973) Periodiseringsproblemet är detsamma när det
gäller att jämföra förkalkylerade med faktiska transportkostnader. I det här
arbetet är det avvikelsen som är relevant, det vill säga hur mycket som är
förkalkylerat i relation till hur stor den faktiska kostnaden är. Därför är det
viktigt att finna en lösning för hur förkalkylerade kostnader ska kunna
redovisas under samma period som de faktiska kostnaderna, eller hur
organisationen ska förändras så att det går lättare att finna vilka faktiska
och kalkylerade kostnader som ska jämföras med varandra.

Eftersom transportkostnader är en stor kostnadspost för många företag
anser vi att det är viktigt att studera detta ämne. Sökningar efter relevant
litteratur inom ämnesområdet, avvikelser mellan förkalkylerade och
faktiska transportkostnader, har visat sig ge dåligt resultat. Vi anser därför
att ämnet har stort nyhetspotential.

1.3 Problemformulering
Tre grundstenar i ett ekonomiskt styrsystem är förkalkyl, faktisk kostnad
och uppföljning. Avvikelseanalysen är den del av uppföljningen där
förkalkyl och redovisningens utfall jämförs på ett systematiskt sätt.
Sambandet mellan det ekonomiska styrsystemets delar kan studeras i figur
1.
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Figur 1: Förenklad modell över ekonomisystemet, Lönnqvist,
              Internredovisning, 1994, s 134, egen bearbetning

Aktörerna i systemet styr verksamheten med hjälp av förkalkylen och får
återkoppling via redovisningens utfall. I några modeller är uppföljning ett
instrument för företagsledningen att i allmänna termer betona förkalkylens
roll. Andra modeller betonar inlärningseffekter där avvikelseanalysens
främsta syfte är att skapa bättre kunskap inför nästa års förkalkyl. Vissa
modeller ser avvikelse som en signal på misslyckanden under årets
verksamhet. (Lönnqvist,1998) Holmen Paper, som är vårt fallföretag,
använder transportkostnadskalkylen dels för att kunna upptäcka faktiska
kostnader som inte är bokförda, men som har uppkommit i samband med
en utförd transport, dels för att en och samma kostnad inte ska kunna
bokföras fler gånger och dels för att kunna bedöma rimligheten av erhållen
faktura.

Holmen Paper har ett komplext transportflöde vilket gör att det är svårt att
ha översikt över transportkostnaderna som uppkommer i transportkedjan.
Avvikelser uppkommer mellan förkalkylerade och faktiska
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   ?
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transportkostnader och det är ibland svårt att ha kännedom om vad det är
som orsakar avvikelserna. Detta är Holmen Papers huvudproblem.
Avvikelserna leder till periodiseringsproblem. Det är viktigt för företaget
att ha kontroll över transportkostnadsavvikelser eftersom
transportkostnaderna utgör drygt tio procent av företagets totala kostnader.

Holmen Papers behov av att undersöka orsaker till avvikelser mellan
förkalkylerade och faktiska transportkostnader och vårt intresse inom detta
område, har medfört att vi valt att undersöka hur
transportkostnadsavvikelser kan spåras. Nedanstående frågor beaktas i
denna uppsats och är uppställda utifrån Holmen Papers huvudproblem:

•  Hur ser transportkostnadskalkylen ut?
•  Hur och när redovisas faktiska kostnader?
•  Hur jämförs transportkostnadskalkylen mot faktisk
      transportkostnad?

För att kunna förklara varför avvikelser uppkommer mellan förkalkylerade
och faktiska transportkostnader krävs först en kartläggning av hantering av
transporter och transportkostnader på fallföretaget.

1.4 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utveckla och pröva en analysmetodik för
att spåra orsaker till avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
transportkostnader.

1.5 Avgränsningar
Undersökningen berör endast kostnader som uppstår i samband med
transporter. Försäkringskostnader, som uppkommer vid transport av gods,
behandlas ej. Terminalkostnader studeras endast på en övergripande nivå
eftersom en granskning av dessa kostnader kräver information som är svår
för oss att tillhandahålla. Wargöns Bruk som tillhör studieobjektet Holmen
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Paper innefattas inte i undersökningen. Brukets produktion, produkter,
försäljning och kunder skiljer sig från Hallstas och Bravikens pappersbruk
och vi har därför valt att fokusera på aktiviteter som har sin utgångspunkt i
de två andra bruken. Transporter till svenska kunder berörs ej, dels
eftersom den största marknaden är utanför Sveriges gränser och dels
eftersom transportkostnadsuppföljningen på den svenska marknaden är
enkel att utföra.
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2 Vetenskapligt synsätt och metod

För att lättare förstå resonemang i uppsatsen skall vi här förklara
systemsynsättet, vår syn utifrån det vetenskapliga perspektivet samt
beskriva vår metod.

2.1 Vårt vetenskapliga förhållningssätt
Inom systemsynsättet är syftet till stora delar att kartlägga den objektiva
verkligheten. Som en del av syftet kan också ingå att kartlägga personers
subjektiva idéer, ambitioner och föreställningar, det vill säga behandla
dem som om de vore objektiva. Systemsynsättet antar att det finns en
objektivt tillgänglig verklighet, vilket betraktas som det primära
arbetsfältet. I verkligheten inryms således subjektiva föreställningar, vilka
dock ur forskarens synvinkel betraktas som objektivt tillgängliga, det vill
säga möjliga att bygga systemmodeller kring. (Arbnor & Bjerke, 1994)
Inom systemsynsättet finns grundläggande faktorer vilka beskrivs nedan:

1.  Verkligheten antas uppbyggd av enheter vilka kallas system. Dessa
enheter består i sin tur av komponenter, vilka har relativt nära relationer
till varandra.

2.  En enhet har vanligtvis relationer med andra enheter och kallas då ett
öppet system, vilket beskrivs nedan. Öppna system har inga naturliga
gränser mellan systemet och dess miljö.

Synsättet förklarar delarna utifrån helhetens egenskaper där
komponenterna som ingår i systemet interagerar med varandra och har ett
beroendeförhållande. Verkligheten är uppbyggd av komponenter som är
ömsesidigt beroende av varandra vilket medför att helheten avviker från
summan av delarna. Relationen mellan helhetens delar blir väsentliga och
ger antingen plus- eller minuseffekter. (Arbnor & Bjerke, 1994)
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Ett system kan delas upp i delsystem (Stevrin, 1991). Varje system är
inbäddat i ett större system (Churchman, 1996). I det större systemet finns
systemets omgivning eller miljö inkluderad (Stevrin, 1991). Holmen
Papers transportsystem som studeras i denna uppsats kan vara en
komponent i Holmen Papers organisationssystem vilket kan ses som det
större systemet. Varje komponent inom ett system kan utvecklas och göras
till ett nytt system därmed blir varje system en potentiell komponent i ett
större system. (Arbnor & Bjerke, 1994)

Med ett systems inre effektivitet menas överensstämmelsen mellan de
olika delarna som ingår i systemet. Ju bättre överensstämmelse som finns
mellan systemkomponenterna desto större är systemets effektivitet.
Begreppet överensstämmelse avser i systemsammanhang dels krav på
kvaliteten i relationerna mellan de olika delarna i systemet, dels krav på
hur samspelet med systemets omgivning bör fungera. System bör
kännetecknas av fungerande relationer och styrning inom systemet, det vill
säga inre effektivitet, samt ett högt samspel med systemets omgivning.
(Stevrin, 1991)

Vi kan skilja mellan öppna och slutna system. I det senare fallet studerar
man inte systemets relationer till dess miljö, vilka är intressanta för öppna
system. Vad som ligger utanför systemets gräns kallar vi systemmiljö.
Denna brukar definieras som faktorer, vilka är väsentliga för systemet att
beakta men som ligger utanför dess kontroll. (Arbnor & Bjerke, 1994) I
vår uppsats arbetar vi med ett slutet system eftersom vi undersöker en
specifik del i ett företag och har avgränsat oss från att studera resterande
företagsdelar samt företagets omgivning. För att kunna undersöka en
företeelse är det slutna systemet en förutsättning.

I den här uppsatsen kommer våra starkaste influenser från systemsynsättet
eftersom vi kartlägger, beskriver och förklarar den objektiva verkligheten
genom att se undersökningsobjektet som ett system där
systemkomponenterna är ömsesidigt beroende av varandra. Våra försök att
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göra subjektiva föreställningar till objektivt tillgängliga grundar sig även i
detta synsätt.

2.1.1 Objektivitet

Ett objektivt förhållningssätt ska resultera i ett objektivt resultat. Olika
personer kan dock förklara ordet objektivitet på olika sätt genom att de
lägger olika betydelser i ordet. Begreppet har enligt Lundahl och Skärvad
(1992) sex olika innebörder vilka är värderingsfrihet, förutsättningslöshet,
opartiskhet, mångsidighet, fullständighet och intersubjektivitet.
Värderingsfrihet innebär att en persons egen syn inte påverkar den fakta
om forskningsobjektet som ska fastställas. Förutsättningslöshet betyder att
forskaren inte ska påverka forskningsobjektet att svara på ett visst sätt.
Forskaren ska inte prata för mycket utan istället lyssna på vad som sägs.
Opartiskhet innebär att forskaren inte ska ta ställning och stödja någon
part i undersökningen. Med mångsidighet menas att verkligheten ska
beskrivas på ett fullständigt och sakligt sätt och undersökas med olika
föreställningar och förutsättningar. Data ska återges korrekt och inga fakta
får förvrängas eller undangömmas. Resultaten ska slutligen vara
oberoende av vem som genomfört studien vilket kallas att studien är
intersubjektiv. (Lundahl och Skärvad, 1992)

Värderingsfriheten menar vi är speciellt svår att uppnå eftersom vi som
författare och forskare tolkar empirin på olika sätt. Vi kan med hjälp av
teorier som vi tidigare studerat och i samband med denna studie
begrundat, förstå empirin bättre. Valet av olika teorier kan påverka våra
värderingar och föreställningsramar, vilket i sin tur omedvetet påverkar
vår syn på undersökningsobjektet vilket medför att det kan vara svårt att
förhålla sig fullständigt objektiv. (Arbnor & Bjerke, 1994).

Vår ambition är efter ovanstående resonemang att försöka fånga den
tillgängliga verkligheten så objektivt som möjligt. Ambitionen är att ha ett
sakligt och neutralt förhållningssätt till det studerade fenomenet.
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2.2 Att spåra avvikelser med hjälp av
systemanalys

Vi väljer att undersöka transportkostnadssystemet utifrån systemsynsättet
med hjälp av en systemanalys. Vi ska försöka spåra Holmen Papers
transportkostnadsavvikelser mellan förkalkylerade och faktiska kostnader
genom att se företagets transportkostnadsstruktur ur ett systemperspektiv,
vilket innebär att den helhet, som utvärderingsobjektet utgör, beskrivs och
karaktäriseras. Förståelse av verksamheten och dess olika delar fås utifrån
helheten och dess egenskaper. Vi utgår från systemanalysens metod, vilket
innebär att vi försöker att avbilda verksamheten i ett antal systembilder
vilka redovisar aspekter av helheten och dess egenskaper. (Stevrin, 1991)

Vi gör följande antagande:

- Orsaker till avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
transportkostnader kan spåras till problem i samverkan mellan
komponenter i ett system

2.3 Systemanalys
Ett system är ett antal komponenter som samverkar med varandra till en,
som helhet, fungerande ordning, vilket under givna
verksamhetsbetingelser, presterar en i förväg definierad effekt.
Komponenterna kan utgöras av till exempel konkreta föremål,
organisationer, regler och begrepp. (Stevrin, 1991) Churchman (1996)
definierar system som ett antal delar som har samordnats för att uppnå en
viss uppsättning av mål. Det är viktigt att klargöra målsättningarna för
systemet som helhet. Det ska finnas preciserade och specifika
prestationsmått. Analys i systemsättets mening innebär att behålla
helheten, att förklara delarnas relationer till denna helhet samt helhetens
relationer till sin omvärld. Genom att till exempel betrakta Holmen Papers
transportsystem som ett system, betonas att transportsystemet har vissa
systemegenskaper, vilka på olika sätt bidrar till systemets sätt att fungera,
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dess effektivitet samt dess tillväxt. Systemanalys innebär att man avbildar
ett reellt system i en systemmodell utan att förändra det reella systemet
samt att man gör klart för sig de interna och externa faktorer som påverkas
i detta system. Systemanalys har en beskrivande och förklarande karaktär.
(Arbnor & Bjerke, 1994) Systemanalytikerns syfte är att beskriva
systemet, i vilken miljö det verkar, vilka mål det har och hur dessa främjas
av de olika delarnas aktiviteter (Churchman, 1996).

Vad som krävs för att få en förklaring eller förståelse av en viss situation
är att situationen sätts i ett helhetsperspektiv. Sådana helheter kan urskiljas
i den objektiva verkligheten. Samtliga delkomponenter i modellen måste
vara med för att få en acceptabel förklaring eller förståelse. Därav namnet
system. För att förklara och förstå en komponent är det inte tillräckligt att
enbart studera komponenten i sig. (Arbnor & Bjerke, 1994) Utan
transportflödet skulle inte Holmen Papers transportsystem fungera, likaså
kan ingen annan av systemdelarna uteslutas. Holmen Papers
transportsystem beskrivs närmare i kapitel 5.

2.3.1 Utformning av ett system

Systemanalytikern försöker identifiera delkomponenter med utgångspunkt
från ett problem eller syfte. Det kan vara svårt att veta hur indelningen av
ett system ska se ut, det vill säga vilka komponenter som systemet ska
delas in i, och i vilken utsträckning hänsyn ska tas till omkringliggande
system, det vill säga olika delar av omgivningen. (Stevrin, 1991)

Utgångspunkten till systemmodeller menar Arbnor & Bjerke (1994) är att
man uppfattar denna verklighet som bestående av reella system eller
åtminstone behandlar denna verklighet som om så vore fallet.
Systemsynsättet yrkar att världen beskrivs del för del som en samling
system. Samtidigt får en systemanhängare acceptera följande:



Att spåra orsaker till transportkostnadsavvikelser

12

1. Helheten i en komplicerad värld ska betonas, där dess delar i större eller
mindre omfattning är beroende av varandra.
 
2. Varje bild blir ganska begränsad hur man än skapar sig en bild av detta
komplex. Begränsningar av två slag måste göras: Studieobjektet måste
avgränsas mot dess yttre värld men samtidigt ange relationerna till och
från denna yttre värld, det vill säga avgränsningar utåt. Avgränsningar inåt
innebär att det inte går att vara hur detaljrik som helst. Denna andra punkt
betyder dels att varje systemmodell är en begränsad del av verkligheten,
reell eller tänkt, dels att avgränsning kan ifrågasättas. Det existerar inga
absoluta systemavgränsningar endast mer eller mindre användbara ställda
mot ett visst syfte.
 
3. Varje systembild blir till viss del beroende av vem som gör den.
Referensramen hos systemskaparen har stor betydelse. Det beror alltså på
forskaren och dennes synvinkel hur modellen beskrivs och vilka
komponenter som ska ingå.

Arbnor & Bjerke menar att det existerar inga sanna eller falska
systembilder, bara mer eller mindre fullständiga eller mer eller mindre
beroende av forskarens referensram.

Systemsynsättet har inga direkta restriktioner till vad en systemmodell kan
innehålla. Detta avgörs i bästa fall av den användning modellen är tänkt att
ha samt av den detaljeringsgrad som är önskvärd. Beroende på vad för
syfte modellen har, ska olika aspekter avbildas. Har modellen enbart ett
beskrivande syfte kanske ett flertal aspekter av verkligheter i den ska
avbildas. Ska modellen däremot främst användas till att styra med, kan
kanske flera av de tidigare medtagna aspekterna uteslutas. Varje
systemmodell är bara en aspekt bland många möjliga av ett reellt system.
Om det anges att någonting sker i ett system måste det därför göras klart
om det är det reella systemet som avses, eller en modell av detta system
eller eventuellt båda. (Arbnor & Bjerke, 1994)
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Systemutformning, det vill säga utformning av komponenter och
relationer, identifieras genom att se de mest väsentliga komponenterna,
relationerna och målen. Det finns många förslag till hur systemanalys går
till i ett konkret fall. Vissa gemensamma metodaspekter finns dock:

•  att koncentrera sig på helheten
•  att tro sig förstå delarna först i relation till denna helhet
•  att kartlägga relationerna mellan delarna samt mellan dessa och det

reella systemets miljö
•  att vara beredd på att revidera systemmodellen efter hand som det reella

systemet av nödvändighet förändras
•  att acceptera att den resulterande systemmodellen skiftar beroende på

vem som är analytiker

Vi koncentrerar oss på Holmen Papers hantering av transporter. Vårt
system baseras på de transportkostnadsproblem som Holmen Paper har.
Komponenterna i transportsystemet har valts ut för att vi tror att de är
väsentliga när avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska kostnader ska
spåras. I den empiriska delen av uppsatsen redogörs systemets delar och
helhet samt hur delarna påverkar avvikelserna i systemet. I analysen
diskuterar vi systemet utifrån vår empiriska erfarenhet.

Systemanalysen genomförs med hjälp av traditionella tekniker för
datainsamling till den specifika undersökningssituationen och görs till
metoder via metodiska procedurer, det vill säga nyttjande av sekundärt
material, direkta observationer samt intervjuer vilket beskrivs i avsnitt
2.4.2 och 2.4.3.

Om det finns bristande överensstämmelse mellan olika komponenter i det
reella systemet eller mellan detta system och dess miljö blir problemet att
åter skapa en överensstämmelsesituation.
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2.4 Metod
I metodavsnittet beskriver vi hur uppsatsen har vuxit fram, det vill säga
hur data har samlats in och hur vi har arbetat med materialet.

2.4.1 Val av undersökningsansats

Vi använder oss av både ett induktivt och deduktivt (Backman, 1998)
förfarande i uppsatsen. Vi arbetar med empiri och teori omväxlande vilket
medför att delarna påverkar varandra. Att utgå från teorier som sedan ska
undersökas med hjälp av empiri kallas för deduktion. Vi har gjort ett
antagande, baserat på teorier, som vi vill bekräfta genom emiriska studier.
Med hjälp av vår empiriska studie vill vi sedan utveckla teorier, vilket
kallas för induktion. För att forskningen ska kunna föras framåt anser vi
att både den deduktiva och den induktiva ansatsen är nödvändig. Vi
försöker därför att applicera teorier, metoder och synsätt på den empiri
som vi samlat in samtidigt som vi försöker att bilda nya teorier med hjälp
av den faktiska kunskap som vi inhämtat. Insamlandet av data har vi
försökt att hålla på en objektivt deskriptiv nivå, medan analysen har fått en
delvis subjektiv karaktär. Forskningen anser vi är en iterativ process,
vilket är viktigt för att få en väl strukturerad uppsats.

2.4.2 Tillvägagångssätt

Undersökningen är både beskrivande och förklarande eftersom den syftar
till att ge en grundläggande kunskap och förståelse för ett problemområde
samtidigt som den kartlägger fakta och sakförhållanden inom
transportprocessen. Uppsatsen är av kvalitativ karaktär där vi samlar in,
analyserar och tolkar data som inte kan kvantifieras. Detta medför att vi
gör en fallstudie av ett företag, där vi väljer att göra en mer djupgående
beskrivning och analys av företagets transportsystem. Fallstudier är
lämpliga då man vill få en detaljerad uppfattning om processer av olika
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slag och där man på förhand inte vet vad som är viktigt att undersöka och
vad som är mindre relevant. (Lekvall & Wahlbin, 1993)

För att kunna kartlägga nuläget och utveckla en modell som spårar
eventuella avvikelser behövs en mängd data. Det finns två huvudgrupper
av tekniker för datainsamling. Dessa är att samla in ny data,
primärinformation, samt att utnyttja redan insamlat material,
sekundärinformation. (Arbnor & Bjerke, 1994) Primärdatan har vi fått
genom intervjuer med personal som arbetar med transporter, datasystem
och ekonomi inom Holmen Paper samt genom observation. Sekundärdatan
är skriftlig information från företaget i form av broschyrer och av företaget
sammanställt material samt andra litteraturstudier.

2.4.3 Intervjuer

Den teknik vi använde vid intervjuerna var relativt löst strukturerad och
specificerad, vilket kännetecknar kvalitativa undersökningar (Lekvall &
Wahlbin, 1993). När vi intervjuade transportplanerarna utgick vi från ett
frågedokument som vi upprättat, se bilaga 1. Frågorna var en grund för att
få igång en mer djupgående intervju om transportplanerarens arbetssätt. Vi
intervjuade samtliga sju transportplanerare på transportavdelningen. Vi
intervjuade också två personer som arbetar med datasystem som berör
transporter. Vid den första intervjun utgick vi från frågor i ett
frågedokument, se bilaga 2. Den andra intervjun var mer ostrukturerad och
handlade om hur Holmen Paper idag undersöker avvikelser mellan
förkalkylerade och faktiska kostnader med hjälp av ett analysverktyg. Till
sist intervjuade vi de personer som är ansvariga för den ekonomiska
redovisningen på företaget. Till grund för intervjun hade vi ett antal
upprättade frågor, se bilaga 3, vilka utvecklades allt eftersom intervjun
pågick. Vi hade också två mycket omfattande men löst strukturerade
intervjuer med distributionschefen där vi inte utgick från något
frågedokument. Under tidens gång etablerade vi kontakter inom företaget
vilket gjorde att vi kunde återkomma till respondenterna för att



Att spåra orsaker till transportkostnadsavvikelser

16

komplettera ofullständiga frågeställningar. Antalet intervjuer kan studeras
i tabell 1.

Tabell 1: Genomförda intervjuer

Transport-
planerare

Distributions-
chef

Redovisnings-
ansvariga

Data-
ansvariga

Antal
intervjuer med
frågeformulär

7 0 1 1

Antal
intervjuer utan
frågeformulär

20 2 5 1

2.4.4 Reliabilitet och validitet

För att styrka arbetets reliabilitet lät vi flera respondenter läsa uppsatsen så
att de skulle kunna kommentera eventuella felaktigheter och för att vi
skulle kunna justera dessa. (Arbnor & Bjerke, 1994)

För att underlätta insamlandet av empirin fick vi tillgång till eget rum på
Holmen Paper vilket medförde att vi valde att arbeta med större delar av
uppsatsen på företaget. Detta bidrar till validitet i uppsatsen, eftersom det i
annat fall kan vara svårt att inom en kort tidsram få en fullständig bild av
företaget och transportflödena som granskas. (Lekvall & Wahlbin, 1993)
Placeringen på Holmen Paper gav oss möjlighet till deltagande
observation, vilket innebar att vår insikt i företaget ökade. Vi försökte
spegla transporthanteringen ur så många synvinklar som möjligt. Vi talade
med inblandade användare i systemet och studerade sekundärt material.
Dessa faktorer stärker uppsatsens validitet. (Arbnor & Bjerke, 1994)
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2.4.5 Arbetsgång

För att kunna utveckla en modell som ska spåra orsaker till avvikelser
mellan förkalkylerade och faktiska kostnader, som är av värde för Holmen
Paper och andra företag, ansåg vi det vara viktigt att noggrant strukturera
uppsatsarbetet. Vår arbetsgång beskrivs i figur 2.

Slutsatser
och

rekommendationer
Problemsituation

Syfte och
nuläge

Referensram

Fältarbete

Metod

Uppgifts-
precisering

Redovisning
av data

Analys

Felkällor

tid

Figur 2: Arbetsgång, modell av Lekvall & Wahlbin, 1993, s 254,
              egen bearbetning

Arbetet inleddes med att vi fick information av ekonomiansvariga
angående företagets problemsituation. För att få en helhetssyn av företaget
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och en djupare förståelse för organisationen och dess produkter, fick vi
göra ett studiebesök på Bravikens pappersbruk som är en utgångspunkt för
transportkedjan. Därefter formulerade vi ett syfte samt en beskrivning av
företaget. Med detta som grund påbörjades en sökning av relevant
litteratur för att bygga upp en teoretisk referensram med koppling till
syftet. Denna sökning pågick delvis parallellt med empiristudien. Genom
att bryta ned syftet till preciserade uppgifter, fick vi uppfattningen om
vilken data som skulle samlas in under fältarbetet och var den skulle
sökas. Ett metodkapitel upprättades för att tydliggöra hur datainsamlingen
skulle genomföras. För att kunna fördjupa oss ytterligare i problemet fick
vi en grundläggande genomgång av distributionschefen angående
transportplanerarnas arbete och hur distributionen av pappret går till. Detta
blev inledningen till empiristudien.

Empiristudien fortsatte med ett fältarbete genom insamling av information
om hantering av transportkostnader. Informationen inhämtades genom
intervjuer med transportplanerarna, dataansvariga samt intervjuer med
ansvariga för den ekonomiska redovisningen. Arbetet blev mycket iterativt
eftersom nya frågor ständigt uppkom. Den insamlade informationen om
transportkostnaderna och dess avvikelser analyserades utifrån
systemsynsättet med hjälp av teorier som vi arbetat fram i referensramen.

Med analysen som grund, kunde vi dra slutsatser om verksamheten på
Holmen Paper och företag med liknande hantering av transportkostnader.

2.4.6 Metodkritik

Det kan vara svårt att få en heltäckande bild av Holmen Papers
transportkostnader, eftersom kostnaderna inte finns beskrivna i ett
helhetssammanhang. Transportsystemet är mycket komplext, vilket
försvårar insamlingen av relevant information. På grund av ekonomiska
begränsningar har vi inte kunnat intervjua personal som arbetar på olika
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marknaders säljkontor. Vi hoppas dock åstadkomma en helhetsbild med
hjälp av den primär- och sekundärdata som vi samlat in.

Ett annat problem gäller de intervjuer som utförts. De tillfrågade kan ha
personliga värderingar som påverkar vilken information de lämnar ut. Det
kan också vara så att de tillfrågade inte vill eller kan ge riktiga uppgifter.

Vid intervjutillfällena har inte bandspelare använts vilket kan medföra att
vi tolkat respondenternas svar på ett felaktigt sätt. För att förebygga
feltolkningar av svaren har båda författarna varit med vid intervjuerna.
Om vi har varit osäkra har vi kontaktat den intervjuade för att få klarhet i
frågan. Vi hade kunnat använda bandspelare vid intervjuerna, men detta
sågs som negativt av företaget. Motiveringen till att inte använda
bandspelare vid intervjuerna är att en rak och öppen intervju utan
bandspelare skapar förutsättningar för att informationsmängden ökar samt
blir mer sanningsenlig, beroende på att bandspelare kan upplevas
hämmande och övervakande. För att vår datainsamlig skulle ge en
rättvisande bild av företaget lät vi de intervjuade personerna läsa igenom
uppsatsens empiridelar.
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3 Företagsbeskrivning

Holmen Papers första bruk grundades 1609 och började tillverka papper,
för intern användning, år 1633. År 1837 startade en industriell produktion
av papper. Sedan 1989 ingår Holmen Paper i MoDo-koncernen, som i år,
det vill säga år 2000, har bytt namn till Holmen. I koncernen ingår
förutom Holmen Paper, affärsområdena Iggesund Paperboard, Iggesund
Timber och Holmen Skog. Koncernen är noterat på börsen och är ett av
Sveriges största exportföretag

Holmen Paper är koncernens mest lönsamma affärsområde och står för 35
procent av företagets externa omsättning och 57 procent av
rörelseresultatet. Omsättningen 1999 var drygt sju miljarder kronor och
antalet anställda är idag cirka 2300.

Organisationen inom Holmen Paper åskådliggörs nedan. Siffrorna visar
medelantalet anställda (1999).

Figur 3: Organisationsschema för Holmen Paper, egen bearbetning av
internt material

VD
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Tillverkningen består av trähaltigt tryckpapper, främst för dagstidningar,
tidskrifter, telefonkataloger och reklamtryck. All produktion sker i
Sverige. Huvudkontoret för Holmen Paper är beläget i Norrköping, där
också det första bruket grundades. Holmen Paper äger tre bruk:

Bravikens Pappersbruk – ligger utanför Norrköping och är ett av
världens mest moderna pappersbruk.
Bruket tillverkar tidningspapper och
telefonkatalogspapper. Varje år producerar
bruket ca 700 000 ton papper. Bruket har
741 anställda.

Hallsta Pappersbruk – ligger i Hallstavik i Roslagen och har en
produktion som liknar Bravikens.
Tillverkningen består av standard-
tidningspapper, ett förbättrat papper för
tidskrifter och reklamtrycksaker. Bruket
har en produktionskapacitet på 650 000 ton
papper per år. Antalet anställda är 1053
personer.

Wargöns Bruk – är beläget vid Göta Älv, några kilometer
från Vänern. Bruket tillverkar bestruket
papper till bland annat veckotidningar,
tidskrifter och reklamtrycksaker. Den
årliga tillverkningen uppgår till 125 000
ton och antalet anställda är 385.

Bruken i Braviken och Hallsta har gemensam försäljningsorganisation i
Norrköping, medan Wargöns Bruk har eget ansvar för detta. 20 procent av
Holmen Papers försäljning sker inom Sveriges gränser. 70 procent av
försäljningen sker på de europeiska marknaderna, exklusive Sverige.
Storbritannien och Tyskland är de största enskilda europeiska
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exportmarknaderna. De olika säljkontoren, som är placerade i elva länder
runt om i Europa ansvarar för försäljning på respektive marknad.
Försäljning till övriga marknader sker från huvudkontoret i Norrköping.

Kunderna är relativt få men stora och de flesta har varit kunder en mycket
lång tid. De utgörs främst av större tidningsförlag. Det är ovanligt att byta
pappersleverantör eftersom produktionen sker med pressade tidsplaner och
det är viktigt att leveranserna kommer i tid samt att materialet har den rätta
kvaliteten. I slutet av varje år görs nya avtal upp som omfattar det
kommande årets leveranser. Från detta avtal får sedan kunderna göra
avrop under året allt eftersom deras behov uppstår. Efterfrågan på
tidningspapper är jämn under året, men för telefonkatalogspapper uppstår
en årlig ”efterfrågetopp” under hösten och för att klara av den krävs en
mer långsiktig planering.

Holmen Paper befinner sig i en bransch under stort konkurrenstryck. Inom
pappersbranschen är det viktigt att vara bland de största inom sin nisch.
Produktionen är kapitalintensiv eftersom mycket stora satsningar måste
göras i maskiner. Det är därför viktigt att maskinerna kan utnyttjas
maximalt. Holmen Paper är ledande eller bland de största inom alla sina
produktområden.

Papperstillverkningen börjar oftast med att massaved från Holmen Skog
eller externa leverantörer anländer till bruken. Pappersmassa framställs
som tillsammans med returmassa är grunden för pappersframställningen.
Pappret färdigställs med hjälp av stora pappersmaskiner. De färdiga
pappersrullarna delas sedan i de bredder som kunderna har efterfrågat och
paketeras samt märks med en viktspecifikation, det vill säga information
om bland annat kund, leveranstid och vikt. All produktion är
kundorderstyrd, viket innebär att inget papper tillverkas utan att en order
har inkommit.
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På huvudkontoret i Norrköping finns Holmen Papers avdelningar för
bland annat marknad, affärsutveckling och transportplanering. På
avdelningen för transportplanering arbetar sju transportplanerare och en
distributionschef. I april 1999 installerades ett nytt datasystem på företaget
som kallas för CUPS. Detta är ett order-, lager-, produktion- och
faktureringssystem. I detta system, som är mycket viktigt för
transportplanerarnas arbete, finns all information om pappret efter att en
order har bokats. Informationen registreras stegvis i systemet allteftersom
kostnaderna uppkommer.



Att spåra orsaker till transportkostnadsavvikelser

24

4 Relationer och avvikelser

Nedanstående kapitel beskriver modeller och begrepp som vi anser är
relevanta för att kunna bygga upp ett system och därefter bearbeta empirin
utifrån det antagande som vi arbetat fram i metoden. Kapitlet behandlar
teorier om relationer och avvikelser och är på en övergripande, generell
nivå.

4.1 Tre relationsbeskrivningar
I ett system är relationerna mellan delkomponenterna av stor vikt. Därför
har vi en djupare teoretisk förankring inom detta område.

En modell kan illustreras som i figur 4. En teoretisk värld, det vill säga en
modellvärld, måste kunna relateras till en verklig värld, det vill säga en
värld av undersökningar. Det finns tre typer av relationer i den teoretiska
strukturen: syntaktisk, semantisk och pragmatisk. (Kam, 1990)
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modellvärld

verklig värld

användarna
Relation:
ord och
symboler

Relation:
regler och språk

Relation:
ord, tecken
och symboler

Figur 4: Teorimodell, Kam, Accounting theory, 1990, s 487,
              egen bearbetning

Den syntaktiska relationen, det vill säga den logiska relationen, visas med
linjerna mellan cirklarna i modellen. Cirklarna illustrerar grundläggande
koncept i modellvärlden. Relationen speglar regler och språk och visar hur
systemet hänger ihop. Ett exempel inom redovisningsteorin är att när
bokföring sker, måste vissa konton finnas, där utgifter och inkomster kan
bokföras. (Kam, 1990)

Det finns även en semantisk relation vilket illustreras med de streckade
linjerna i modellen. Den semantiska relationen är den som kopplar
samman modellvärlden med verkligheten. Semantiken berör relationen av
ord, tecken eller symboler mellan modellvärlden och den verkliga världen
eller händelsen. Det är de semantiska relationerna som gör modellerna
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realistiska och meningsfulla. När modellerna och den verkliga världen
överensstämmer, minskar risken för missförstånd och fel. Metoder för att
koppla samman modellerna med verkligheten kan baseras på mer än ett
begrepp eller en uppfattning. Ett exempel är inom redovisning där
proceduren för att mäta resultat baseras på ett antal begrepp, som till
exempel intäkter och kostnader. Det är önskvärt att ha noggrant bestämda
och konstaterade definitioner och mätprocedurer. Detta kan dock bli ett
hinder om teorin inte är färdigutvecklad eftersom konstaterade definitioner
kan hämma fortsatta teoretiska studier. (Kam, 1990)

Den pragmatiska relationen hänför sig till hur ord och symboler påverkar
människan, det vill säga användaren och hur människan påverkar
relationen. Den allmänna redovisningsteorin har en pragmatisk relation.
Det är intressant hur redovisningsbegrepp och dess uppmätta korrelation i
den verkliga världen påverkar människors beteende. Denna angelägenhet
visas i redogörelsen av målen med redovisning. Redovisningen ska förse
intressentgrupper med användbar information som sedan kan ligga till
grund vid beslutsfattning. (Kam, 1990) Vi tror att Kams syntaktiska,
semantiska och pragmatiska relationer kan studeras i det transportsystem
som vi undersöker.

4.1.1 Kalkyler

En kalkyl är en modell som ska spegla den verkliga situationen och den
verkliga kostnadsstrukturen, så bra som möjligt. Kalkylen är en förenklad
avbild av verkligheten.
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Verklighet, 
faktisk
transportkostnad

Modell,
förkalkylerad
transportkostnad

Figur 5: Kalkylmodell som ska avbilda den verkliga situationen,
             Andersson, Kalkyler som   beslutsunderlag, 1997, s 39,
             egen bearbetning

Kalkylmodellen ska vara lätt och enkel att konstruera och hantera,
samtidigt som den ska ge en detaljerad bild av verkligheten så att
modellen blir så exakt som möjligt. Kraven på modellen kan bli ett
dilemma. Ett krav på en kalkylmodell är den företeelse som har orsakat att
en kostnad har uppstått ska också bära denna kostnad. Detta kallas för
kausalitetsprincipen. Praktiskt kan det vara svårt att identifiera den rätta
kostnaden för respektive kalkylobjekt. I många situationer menar
Andersson (1997) att det är svårt att nå absolut kausalitet. I dessa fall kan
förenklingar och schabloner användas. Målet är dock att uppnå en så god
kausalitet som möjligt. I vissa fall används inte kausalitetsprincipen för att
minska kalkylarbetets omfattning och öka hanterbarheten. Detta kallas för
väsentlighetsprincipen. Värdet av ökad precision i en kalkyl måste dock
jämföras med den extra kostnad som precisionen medför.
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4.2 Avvikelser – problem i samverkan mellan ett
systems komponenter

Genom att analysera transportssystemets komponenter och relationerna
däremellan vill vi besvara frågorna:

Var har avvikelserna uppstått i transportkedjan?
Vilka är orsakerna till avvikelserna?
Vem bär ansvaret för avvikelserna?

Orsaken till avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
transportkostnader kan bero på olika faktorer som visas i nedanstående
punkter. Avvikelser betyder att utfallet blir annorlunda än vad som
förkalkylerats. Det kan finnas flera tänkbara orsaker till varför avvikelser
uppkommer, vilka Lönnqvist (1998) beskrivit i nedanstående punkter:

•  avvikelsen kan orsakas av felbedömningar när förkalkyl upprättats
•  avvikelsen kan bero på felaktiga periodiseringar eller
            felkonteringar
•  avvikelsen kan bero på brister eller förtjänster i verksamheten
            under perioden
•  avvikelsen kan orsakas av opåverkbara förändringar i företagets
            omgivning

Den första punkten syftar på att prognosmodellerna i förkalkylen kan vara
för grova eller bygga på irrelevanta variabler. (Lönnqvist, 1998)

Den andra punkten syftar på att få företag lyckas att lösa
periodiseringsproblem och därmed visar sig felaktigheter i form av
kalkylavvikelser. Felkonteringar syftar inte på medvetna bedrägerier utan
den kvot av misstag som följer med all mänsklig verksamhet. Tydliga och
väl spridda dokument samt ett datorsystem som gör det enkelt att ”gå ned
på djupet” i redovisningen för att klargöra vad som ligger bakom
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aggregerade siffror, kan vara några botemedel för att dämpa
felperiodiseringar och felkonteringar. En god kännedom om verksamheten
och berörd personal kombinerad med en viss analytisk förmåga, kan bidra
till en rimlig tolkning av avvikelserna. (Lönnqvist, 1998)

En noggrann periodisering av förkalkylerade värden förutsätter en
uppdelning av kostnader efter fler dimensioner. Hur noggrann
periodisering av förkalkylerade värden ska vara är en bedömningsfråga,
men många företag har en relativt låg ambitionsnivå på
periodiseringsarbetet och de månadsvisa förkalkylerade värdena medför
ofta periodiseringsfel. (Lönnqvist, 1998)

Redovisningen ska så länge det är praktiskt möjligt värdera den aktuella
månadens intäkter och resursförbrukning. Ett problem som kan uppstå är
när resursförbrukning, eller som i vårt fall transporter, inte registreras
eftersom transportfakturan kommer i senare perioder och att vissa
transportfakturor avser förbrukning under kommande månader.
(Lönnqvist, 1998)

Den tredje punkten menar att avvikelserna kan bero på att verksamheten
bedrivits på ett bättre eller sämre sätt än den norm som förkalkylen
uttrycker. (Lönnqvist, 1998)

Den fjärde punkten syftar till att vissa framtida händelser är svåra eller på
gränsen till omöjliga att förutsäga hur avancerad prognosmodell företag än
använder. Exempel på sådana situationer kan vara nya statliga
bestämmelser och skatter. Många av modellerna kan förändra
förutsättningarna för företagets verksamhet och påverka såväl intäkter som
kostnader. De avvikelser som uppstår kan hänföras till de riskfaktorer som
alltid är förknippade med organisationer som verkar i en
marknadsekonomi. Detta kan beröra vårt studieobjekt om inte kostnaderna
i transportkostnadskalkylen hinner uppdateras. (Lönnqvist, 1998)
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5 Holmen Papers transportsystem

För att spåra avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
transportkostnader har vi valt att utgå från ett system som bygger på
Holmen Papers hantering av transporter. Indelningen av Holmen Papers
transportsystem baseras på huvudproblemet som Holmen Paper har samt
de modeller och begrepp som beskrivs i referensramen. Kams (1990)
modell visar att det finns olika slags relationer. Vid valet av komponenter i
vår systemmodell har vi tagit hänsyn till såväl syntaktiska, semantiska
som pragmatiska relationer enligt Kams modell. De komponenter som
ingår i systemet har vi valt eftersom vi tror att brister i relationen mellan
komponenterna leder till att Holmen Paper har avvikelser mellan
förkalkylerade och faktiska kostnader. Förutom komponenterna faktiska
kostnader och transportkostnadskalkyl, som direkt berör Holmen Papers
huvudproblem, måste transportkostnadsstrukturens helhet undersökas för
att upptäcka bakomliggande orsaker till transportkostnadsavvikelser.
Problem uppkommer när relationen inte fungerar mellan komponenterna.
Genom att granska delarna i transportsystemet och relationen mellan
dessa, tror vi oss kunna upptäcka orsaker till avvikelser mellan
förkalkylerade och faktiska transportkostnader.

De komponenter som ingår i vårt fallföretags transportsystem kan studeras
i figur 6.
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Figur 6: Transportsystemets komponenter och relationerna mellan dessa

Transportflödet är grunden i transportsystemet och är därför en självklar
delkomponent. För att få förståelse för andra delar i systemet bör därför
denna delkomponent granskas först.

Eftersom det är orsaker till avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
kostnader som ska spåras är det även viktigt att se dessa kostnader som två
delkomponenter i systemet. Även bokföringen av kostnaderna1 är viktigt
att studera eftersom det är denna tidpunkt som styr periodiseringen i
redovisningen. Bokföring av kostnader är därför en egen delkomponent.

                                                
1 I korrekt redovisningsspråk bokförs förkalkylerade kostnader och faktiska utgifter,
men för att uppsatsen ska bli lättare att förstå benämner vi faktiska utgifter som faktiska
kostnader.
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Ett sätt att studera vissa delar av transportsystemet är att fördjupa sig i
företagets redovisningssystem och dess kontoplan där redovisningen sker,
därför heter en delkomponent redovisningssystem. Redovisningssystemet
är av betydelse eftersom det är i detta system som avvikelser mellan
förkalkylerade och faktiska kostnader upptäcks. Eftersom
redovisningssystemets försystem innehåller en stor mängd
företagsinformation som bearbetas av företagets användare, är det viktigt
att studera designen av dessa system. Det är viktigt att försystemen har en
lätthanterlig design för att användarna i företaget ska kunna hantera
datasystemen och informationen som finns i systemen, på ett effektivt sätt.
Försystem ingår i delkomponenten utformning av försystem. Även
datahjälpverktyg inkluderar vi i denna delkomponent.

Användarna som arbetar med transporter och transportkostnader är viktiga
att granska och är därför en delkomponent.

Våra tankar om avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
transportkostnader och orsaker till dessa, kommer från Lönnqvists (1998)
resonemang kring avvikelsers uppkomst. När det finns problem i
samverkan mellan delkomponenterna i ett transportsystem uppstår
avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska kostnader. För att kunna
spåra de avvikelser som Lönnqvist beskriver behöver de delkomponenter
som vi beskrivit ovan och relationen mellan dessa studeras. Genom att
studera ett system åskådliggörs relationerna mellan systemets
komponenter och därmed avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
kostnader. Ett exempel är när avvikelser som beror på felaktiga
periodiseringar ska upptäckas, då ska delkomponenterna faktiska
kostnader, transportkostnadskalkyl och bokföring av kostnader studeras
samt relationerna mellan dessa komponenter.
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6 Kartläggning av
transportsystemet

För att kunna analysera relationer mellan transportsystemets delar och
därmed upptäcka och spåra avvikelser har vi valt att studera delarna i
transportsystemet och de problem som uppkommer i samband med
transporter. Vår empiristudie följer nedanstående schema.

Figur 7: Empiriskt arbetsschema för att spåra avvikelser

Undersökningen är nödvändig för att senare kunna analysera relationerna
mellan delarna.
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Nedanstående avsnitt baseras på intervjuer med Holmen Papers
distributionschef, transportplanerare, dataansvariga samt
ekonomiansvariga.

6.1 Transportflöde
För att transportera papper över hela världen använder Holmen Paper
båttransport till 80 procent. För omlastning och lagring används terminaler
i Europa i stor omfattning. 90 procent av godset transporteras via terminal
innan det når kunden.

Nedan följer en redogörelse för Holmen Papers fysiska transportflöden.
Framställningen är förenklad eftersom flödet är mycket komplext.
Gemensamt för alla marknader är att flödena utgår från bruken Hallsta och
Braviken.

6.1.1 Transporter inom Europa via terminal

Västeuropa är Holmen Papers största marknad. Som framgår av figur 8,
sker huvuddelen av det fysiska distributionen med båt till terminalerna vid
Östersjö- alternativt Nordsjökusten. Därifrån levereras pappret vidare till
respektive kund när kunden behöver det. Undantag är marknaderna i
Italien, Schweiz och Österrike som har egna lagerhus. På dessa marknader
utgår transporten till kund från lagerhusen. Den slutliga transporten sker
med lastbil eller järnväg.
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Figur 8: Transporter i Europa via terminal

Holmen Paper hyr fyra båtar som går olika rutter på Östersjön. Dessa
rutter visas i tabell 2. Båtarna är av typen StoRo (Stode in, Roll out) och
RoRo (Roll on, Roll off). Lastningen av StoRo-båtarna sker genom att
godset körs in med truck och rullarna lastas av i båten. Detta medför att en
stor volym papper får plats på båtarna, men det tar lång tid att lasta på och
lasta av båtarna. RoRo-båtar är konstruerade så att lasten kan köras in med
truckar. I vanliga fall transporteras godset på RoRo-båtar på lastpallar,
vilket medför att in- och utlastning i hamnarna går snabbt. Dock förloras
en del av utrymmet eftersom pallarna tar viss plats. Holmen Paper
prioriterar det extra lastutrymmet, vilket medför att de inte använder
lastpallar utan lastar RoRo-båtarna på samma sätt som StoRo-båtarna.
Båtarna lastas med 4000 – 5000 ton papper per transport. Bravikens och
Hallstas pappersbruk delar på båtarnas lastutrymme.
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För att utnyttja båtfrakterna på ett kostnadseffektivt sätt, transporterar
Baltic Press personbilar från Tyskland och Baltic Bright returpapper från
Storbritannien när båtarna går tillbaka till Sverige.

Tabell 2: De olika resorna på Östersjön

Fartygets
namn

Resa Returlast
Tid

(dagar)
Baltic
Press

Braviken - Hallsta – Lübeck –
(Södertälje)

Personbilar 7

Baltic
Bright

Braviken - Hallsta – Chatham Returpapper 9

Baltic
Print

Braviken - Hallsta – Antwerpen –
(vid behov Chatham)

9

Baltic
News

Braviken - Hallsta – Gdynia –
Antwerpen – Rouen

12

Om leveransen är brådskande eller om båtarna är fullbokade, kan
lastbilstransport och i sällsynta fall järnvägstransport användas.
Transporten går då vanligen direkt till kund, men kan också gå via
terminal eller lagerhus.

6.1.2 Transporter till medelhavsländerna

Transporter till medelhavsländerna skiljer sig från övriga europeiska
marknader på så sätt att inga omlastningsterminaler utnyttjas.
Transportflödet visas i följande flödesschema. För transporter till
medelhavsländer anlitas externt rederi. För det mesta används RoRo-båtar,
men det förekommer också båttyper som lastas med kran samt
containerbåtar. Vid containertransport distribueras pappret i containrar
från bruk till kund.
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Figur 9: Transporter till Medelhavsländer

Distributionen till Spanien och Portugal sker oftast med ett externt rederi
en till två gånger per månad. Dessa båtar, ”Medstar” och ”Ministar”,
transporterar last från flera olika företag och lossar pappersrullar vid sex
olika hamnar. Båtarna är avancerade och klarar höga hastigheter och alla
väderlekar. I vissa fall sker båtfrakten med Baltic News. I nödfall kan även
lastbiltransporter användas, men detta försöker Holmen Paper att undvika
eftersom frakten blir dyrare.

Transporter till Marocko och Kanarieöarna utförs av ett annat externt
rederi. Leverans sker cirka en gång per månad, men det kan skilja sig lite
eftersom dessa båtar är mycket väderberoende samt att en avtalad minsta
kvantitet krävs för att leverans ska utföras. Pappersrullarna lastas på
båtarna från Norrköpings hamn.
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Transporterna till Grekland, Cypern, Turkiet, Malta och Israel sker på
liknande sätt. Godset till dessa marknader fraktas först med lastbil till
svensk utlastningshamn. Därifrån förs pappret till slutdestination med båt.
Olika rederier med regelbundna reseturer anlitas för de olika marknaderna.
Pappret transporteras antingen med eller utan containers. Pappret till Malta
transporteras däremot aldrig i containers.

6.1.3 Transport till Norden, Baltikum och Ryssland

Ytterligare ett sätt att transportera godset är när det levereras direkt till
kunden. Transportsättet används framförallt inom Norden och till
Baltikum och Ryssland. Till Danmark går transporter med såväl båt som
lastbil, medan pappret till Norge alltid transporteras med lastbil. Till
Baltikum transporteras godset antingen med lastbil direkt till kund eller
via terminal i Malmö och därifrån vidare med båt. Figur 10 visar det enkla
transportflöde som direkttransporter ger upphov till.

Figur 10: Transporter till Norden, Baltikum och Ryssland

6.1.4 Transporter till marknader utanför Europa

Holmen Paper har kunder över hela världen. Transportsättet till
utomeuropeiska marknader skiljer sig från de inomeuropeiska
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leveranserna. Transporter till utomeuropeiska marknader åskådliggörs i
flödesschemat nedan.

Figur 11: Transporter utanför Europa

Papper som ska utanför Europas gränser fraktas i containers från Braviken
och Hallsta för att samlas i en utlastningshamn i Sverige, oftast i
Stockholm, Norrköping eller Göteborg. Containrarna transporteras vidare
till en samlastningsterminal i Hamburg, Bremenhaven eller Antwerpen,
där de omfördelas på olika båtar som sedan går till respektive
slutdestination. Merparten av distributionen sker med båt. Den slutliga
sträckan från hamnen till kunden sker med lastbil eller järnvägsvagnar.
Hela frakten betecknas dock som containerfrakt. Efter att pappret har
lastats i containrarna hanteras inte pappret förrän det anländer till kunden.
De få hanteringstillfällena leder till att skaderisken på pappret är minimal,
vilket är största fördelen med att använda containertransport.
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Den amerikanska marknaden skiljer sig från de övriga utomeuropeiska
transporterna eftersom det där finns terminaler som håller ett visst lager av
varor, på liknande sätt som i Europa. Marknaden skiljer sig också på så
sätt att transporten även kan ske utan containers. Pappret fraktas då
antingen direkt med båt från bruken till terminalerna i USA eller via en
samlastningshamn i Norrköping och sedan med båt till terminalerna.

När papper transporteras från Holmen Papers bruk till kund uppkommer
transportkostnader vilka beskrivs i kommande avsnitt.

6.2 Faktiska transportkostnader
I detta avsnitt beskrivs bakomliggande avtal och offerter samt de
transportkostnader som uppkommer vid transporten.

6.2.1 Avtal och offerter

Underlag till Holmen Papers transportkostnader är avtal och offerter.
Årsavtalen sluts mellan distributionschefen och transportören eller
speditören. Avtal är nödvändiga när stora volymer transporteras frekvent.
Kontrakt med transportörer/speditörer ställs vanligen årsvis med
justeringar för valutaförändringar och oljepriser.

Val av lastbils- och järnvägstransporter sker vanligtvis på grundval av
offerter. Därmed förbinder sig inte företaget vid några speciella kvantiteter
som annars kan finnas i avtal. Detta gäller även båttrafik som inte sker
regelbundet. När enbart offerter finns har Holmen Papers
transportplanerare möjlighet att byta transportör/speditör.
Transportplanerarna väljer den transportör/speditör som erbjuder det
lägsta priset samt har god tillförlitlighet.
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6.2.2 Transportkostnader

Transportkostnaderna delas in i tre grupper beroende på var kostnaderna
uppstår. Dessa grupper är för-, huvud- och sluttransport. Tabell 3
redovisar vilka olika transportkostnader som förekommer och till vilken
grupp av transport som de tillhör.

Vid bokning av transport erhåller varje deltransport ett unikt
transportnummer som är viktigt för att kunna finna de olika transporterna i
datasystemet CUPS.

Tabell 3: Gruppering av transportkostnaderna

Transport-
medel

Förtransport Huvudtransport Sluttransport

Båt Lastning (inkl ev
stuveribolag som
anlitats på bruken)

Farledsavgifter (kan
ingå i
transportfakturan)

Svensk
terminalkostnad
(lossning, lägga in på
lager, lastning,
lagringskostnad)

Kostnad för Time
Charterbåtar = T/C-
hyra, bunkerkostnad
(oljeförbrukning),
hamnanlöp
exklusive lossning
och avlastning

Eventuellt
kanalavgift

Kostnader för
direkttransporter

Lastbil Kostnad för att
säkra lasten på
lastbilen

Transportkostnad
(transport från bruk
till svensk hamn vid
t ex utomeuropeisk

Kostnader för
direkttransporter

Kostnad för
transport från
terminal till
slutkund

Terminalkostnad
(lossning, lägger in
på lager,
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transport) lagerhyra,
lastning på lastbil)

Tåg Kostnad för att
säkra lasten på
tågen

Transportkostnad
(transport från bruk
till sv. hamn vid t ex
utomeuropeisk
transport)

Kostnad för
transport från
terminal till lagerhus

Kostnad för
direkttransporter

Kostnad för
transport från
terminal till
slutkund

Terminalkostnad
(lossning, lägger in
på lager,
lagerhyra,
lastning på
järnväg)

Flyg Kostnad för
direkttransporter

Container Terminal-
hanteringskostnad

Varuhamnsavgift

Expeditionsavgift

Kostnad för
båttranspost till
samlastnings-
terminal

Kostnad för
transport med
oceanbåt

Terminalkostnad
(lossning, lägga in
på lager,
lagerhyra,
lastning på
järnväg)

Omlastnings-
kostnader

Transportkostnad
er för transport
till slutkund

Generellt kan konstateras:
•  att kostnader tillhörande förtransporter utförs i Sverige
•  att huvudtransporten har den längsta transportsträckan som
            mestadels består av kostnader för båttransporter
•  att kostnader för sluttransporten oftast består i frakt med lastbil
            från terminal till slutkund samt kostnader som uppstår i
            samband med terminalarbete
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När speditör anlitas är hela transportkostnaden en huvudtransport.

6.3 Transportkostnadskalkyl
Avtal, offerter och standardkostnader ligger till grund för kostnader inom
transportkostnadskalkylen, som är en förkalkyl. Kalkylens underlag
uppdateras när nya avtal sluts och då respektive ansvarig
transportplanerare erhåller offerter. Transportplanerarna vet att
uppdateringen bör ske direkt när prisändring uppstår. Detta sker dock inte
alltid omedelbart, eftersom det finns arbetsuppgifter som
transportplanerarna anser har högre prioritet.

De förkalkylerade kostnaderna bygger på standardkostnader som ska vara
genomsnittliga kostnader för de olika aktiviteterna. Det är viktigt att
standardkostnaderna är väl uppdaterade. Holmen Paper har föregående års
volymer som grund för att dela upp kostnaden på de olika transportdelarna
i kalkylen.

Transportkostnadskalkylen bygger på de tre grupper som har beskrivits
under avsnittet faktiska transportkostnader. Eftersom transportsättet
varierar beroende på vilken marknad gods ska transporteras till, kan
kalkylens utseende variera. Huvudtransport ingår dock alltid i
transportkostnadskalkylen och innefattar alltid en fraktkostnad. Däremot
kan både för- och sluttransport ingå eller utebli. För att kunna bygga upp
en generell transportkostnadskalkyl visas dock för-, huvud- och
sluttransport i kalkylexemplet nedan, se tabell 4. Behövs ingen
förtransport och sluttransport vid transport av papper så sätts kostnaden för
respektive post till noll.



Att spåra orsaker till transportkostnadsavvikelser

44

Tabell 4: Generell transportkostnadskalkyl

Kalkyl poster: Kostnad:
Förtransport:
Huvudtransport:
Sluttransport:
Summa:

För att beskriva kalkylen mer djupgående följer ett exempel på en
transport i Europa via terminal, se tabell 5. Transportkostnaden anges
alltid i kronor per ton, men baseras oftast på ett annat lands valuta
exempelvis US-dollar eller D-mark. Väger pappret 1000 ton och ”lastning
vid bruk” kostar 23 kronor per ton blir summan för förtransporten 23 000
kronor. Om transportkostnaden för båtfrakten är 180 kronor per ton blir
summan för huvudtransporten 180 000 kronor. Terminalkostnaden vid den
europeiska hamnen är 112 kronor per ton och frakten för sluttransport är
85 kronor per ton. Därmed blir sluttransportkostnaden 197 000 kronor.
Den totala förkalkylerade transportkostnaden blir 400 000 kronor.
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Tabell 5: Transportkostnadskalkyl, transport i Europa via terminal

Kalkyl poster: Kostnad:
(kr)

Förtransport:
Lastning vid bruk 23 000
Summa förtransport: 23 000
Huvudtransport:
Båttransport (T/C-båt) 180 000
Summa huvudtransport: 180 000
Sluttransport:
Terminalkostnad
Fraktkostnad med lastbil

112 000
85 000

Summa sluttransport: 197 000
Summa: 400 000

Den kalkylerade terminalkostnaden räknas fram med hjälp av
standardkostnader. Eftersom kunden bestämmer när denne vill ha gods,
blir det svårt att kalkylera denna sluttransportskostnad. Ju längre tid
pappret förvaras på terminal desto dyrare blir transportkostnaderna för
Holmen Paper.

När varje deltransport är utförd kan transportplaneraren få en utskrift på
förkalkylerad deltransport från datasystemet CUPS. Denna baseras på
transportnummer och visar faktisk vikt och förkalkylerad kostnad.
Kostnaden kan baseras på avtal, offerter eller standardkostnader.
Utskriften kallas för avisering.
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6.4 Bokföring av kostnader
Faktureringsrutinen beskrivs i detta avsnitt eftersom det är upprättandet av
kundfaktura som genererar att förkalkylerade transportkostnader bokförs i
huvudboken. Huvudboken är Holmen Papers redovisningssystem.
Kundfakturan baseras på en viktspecifikation som skapas vid bruk eller
terminal. Viktspecifikationen har information om vilka rullar som
levererats och dess vikt. Viktspecifikationen som skapas vid utlastning vid
bruk är orderbaserad medan viktspecifikationen vid utlastning från
terminal är avropsbaserad per order, det vill säga flera avrop kan
förekomma per order. Med avrop menas att kunden meddelar Holmen
Paper att denne vill ha en viss kvantitet av den totala ordern, det vill säga
ett visst antal pappersrullar. Viktspecifikationen som skapas vid terminal
uppdaterar den vikt som finns i orderns transportkostnadskalkyl.

Holmen Papers faktureringsrutiner beskrivs här på en övergripande nivå
och skildrar tre typfall som ofta är förekommande. I nedanstående avsnitt
beskrivs även vid vilken tidpunkt som transportfakturor ankommer till
Holmen Paper. Siffrorna i texten återfinns i figurerna för att förtydliga var
aktiviteterna sker i transportflödet.

6.4.1 Transporter inom Europa via terminal

1. Utlastning sker från bruken Hallsta och Braviken. Detta sker med hjälp
av brukens personal som lastar rullarna på maffivagnar i
bruksmagasinet. Lastningen faktureras internt. Ett anlitat stuveribolag
kör ombord och lastar av vagnarna på respektive båt i Braviken.
Faktura från stuveribolaget sänds till Holmen Paper när en båt är
lastad. I Hallsta kör egen personal ombord vagnarna på respektive båt
vilket sedan faktureras internt.

Utskrift av viktspecifikation som anger godsets vikt sker från
respektive bruk.
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2. Transporten från bruk till terminal hör till gruppen huvudtransport.
Fakturan för hyra av respektive Time Charterbåt, vilket kallas för T/C-
räkning, sänds till Holmen Paper en gång per månad och betalas i
förskott. I båtkostnaden ingår hyra, kostnad för att anlöpa hamnar,
bunkerkostnad samt eventuell kanalkostnad.

3. Kostnader för lossning och utlastning från terminal tillhör gruppen
sluttransport. När en båt har anlänt till en hamn sker lossning av ett
externt företag. Därefter sänds en faktura till Holmen Paper.
Pappersrullarna lagras i terminal tills dess att kunden behöver
pappersgodset och gör ett så kallat avrop, det vill säga kunden
meddelar Holmen Paper att denne vill att pappret ska levereras. Vid
varje terminal uppstår lagringskostnader, bemanningskostnader samt
hyra för terminal.

När rullarna lastas ut från terminalen upprättas en viktspecifikation.
Denna ger upphov till kundfakturering. Därmed upprättas fakturan
och skickas till kund. Samtidigt bokförs samtliga förkalkylerade
kostnader i huvudboken. Faktura för terminalkostnader skickas till
Holmen Paper.

4. Sluttransporten från terminal till kund sker med lastbil eller tåg.
Faktura skickas från transportören när uppdraget är utfört. Antalet
dagar fram till Holmen Paper erhåller transportfakturan varierar
beroende på vilken transportör/speditör som anlitats.

Figur 12: Transporter inom Europa via terminal

Utlastning
Hallstavik och Braviken KundTerminal

  Huvudtransport
 2.

   3.   Sluttransport     4.

1. 
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6.4.2 Transport till Norden, Baltikum och Ryssland

1. Transporter till Norden, Baltikum och Ryssland benämns
direkttransport. Kostnaden för hela transporten från bruk till kund
tillhör gruppen huvudtransport. Utlastning sker från bruken Hallsta
och Braviken. Detta sker med hjälp av brukens personal som lastar
rullarna på vagnar i bruksmagasinet. Lastningen faktureras internt.
Utskrift av viktspecifikation som anger godsets vikt sker från
respektive bruk. Vid direkttransport skickas faktura till kund, när
utlastning sker från respektive bruk. De förkalkylerade
transportkostnaderna bokförs i huvudboken när kundfakturan
upprättats.

2. Transport kan ske med lastbil eller tåg. Faktura från respektive
transportör erhålls när leveransen är utförd.

Figur 13: Transport till Norden, Baltikum och Ryssland

6.4.3 Transporter till marknader utanför Europa

1. Utlastning sker från bruken Hallsta och Braviken. Detta sker med hjälp
av brukens personal som lastar rullarna på maffivagnar i
bruksmagasinet. Lastningen faktureras internt. Ett anlitat stuveribolag
kör ombord och lastar av vagnarna på respektive båt i Braviken.
Faktura från stuveribolaget sänds till Holmen Paper när en båt är
lastad. I Hallsta kör egen personal ombord vagnarna på respektive båt
vilket sedan faktureras internt.

Utlastning
Hallstavik och Braviken Kund1.

2. Huvudtransport
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2. Förtransport sker från bruk till en svensk hamnterminal. När
förtransport sker, skrivs inga viktspecifikationer ut, istället ges
pappersrullarna den särskilda statusen ”gods i utlastningshamn”, vilket
registreras i datasystemet CUPS.

3. Därefter transporteras rullarna till en annan terminal i Europa för att
samlastas med andra företags gods som ska till samma destination. När
fartyg till utomeuropeiska marknader lämnar europeisk terminal sänds
en ”Bill of Lading” till Holmen Paper, som är ett kvitto på att godset är
lastat samt visar lastens vikt. När Holmen Paper erhållit denna
upprättas fakturan till kunderna. Samtidigt bokförs
transportkostnadskalkylen i huvudboken. Transportkostnaden från
omlastningshamn i Sverige till terminal i Europa hör till gruppen
huvudtransport. Kostnaden för båttransporterna som sedan går från
terminal till kund, tillhör även den gruppen huvudtransport.

Figur 14: Transporter till marknader utanför Europa

6.4.4 Transportfakturor

Vid bokföring av faktiska kostnader är fakturorna bakomliggande
underlag. Holmen Paper erhåller fakturor från transportbolag/speditörer
när tjänsten är utförd. Time Charterbåtarna är ett undantag. De hyrs efter
avtal på ett visst antal år beroende av båtens ålder. Nyare båtar hyrs för
längre tid, cirka tio år och har högre hyra än äldre båtar. Båtarna betalas

Omlastnings
hamn 

Sverige
Kund1.

3.

Huvudtransport

Utlastning
Hallstavik och Braviken

2.

Förtransport

Terminal 
Europa
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varje månad i förskott. Summan fördelas i efterhand på varje marknad och
bruk efter antal producerade ton.

Enligt transportplanerarna finns det ingen nämnvärd skillnad mellan
marknaderna när det gäller hur stor tidsförskjutningen är mellan när
tjänsterna har utförts tills fakturorna erhålls. Däremot skiljer sig olika
transportörer och speditörer som anlitas i detta avseende. Svenska
speditörer är ofta snabba med att sända faktura efter utförd tjänst. Fakturan
för transporter utanför Europa sänds ofta tillsammans med Bill of Lading,
om sådan finns, när godset är lastat på båt. Vissa transportfirmor skickar
en faktura med ett antal samlade transporter, en så kallad samlingsfaktura,
medan andra skickar faktura på en transport i taget. I vanliga fall
inkommer fakturorna inom en månad efter transporten utförts, men det
kan dröja flera månader innan vissa transportörer/speditörer sänder faktura
för utförd tjänst.

Då speditör anlitas sänds bara en transportfaktura även om speditören
anlitat många olika transportörer. Faktureringen sker enligt avtal.

6.5 Redovisningssystemet
När kunden gör avrop från en order, hämtas godset från bruk eller terminal
och en viktspecifikation upprättas. I och med detta fakturerar Holmen
Paper kunden. Samtidigt bokförs den förkalkylerade kostnaden i
huvudboken. EPOS är det datasystem som innehåller Holmen Papers
huvudbok. De fakturerade kostnaderna för transporterna registreras
kontinuerligt i ett försystem till huvudboken, men överförs veckovis till
huvudboken. Ibland registreras de innan och ibland efter
transportkostnadskalkylen har bokförts, beroende på när transportfakturan
erhålls. Det är summerade förkalkylerade transportkostnader och
summerade faktiska kostnader som syns i Holmen Papers huvudbok.
Transportkostnaderna registreras på bland annat produkt-, konto- och
marknadsnivå. Länders transportkostnader för olika deltransporter visas
således i EPOS. Övriga nivåer som finns i huvudboken berörs inte
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transportkostnadsavvikelsen utav. För att underlätta förståelsen för
kommande diskussioner presenteras härmed huvudbokens konton som
berör transportkostnader. Figur 15 beskriver hur kostnader fördelas på de
olika kontona.

Figur 15: Holmen Papers kontoplan gällande transportkostnader,
               egen bearbetning

Det är utifrån huvudboken som all redovisning sker. Förtransportkostnader
bokförs på konto 23920 – 23924, delvis av bruk och delvis av marknad.
Förtransporter omfattar transporter inom Sverige, oftast från bruk till

Bruk Svensk
Terminal

Utländsk
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Kalkylkonto 
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Fraktkostnader mm Sverige

Kontering:
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           Braviken
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Kontering:
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           export
23933 Extrakostnad
           (väntekostnad)  
23935 Fraktkostnad 
           Baltic Print
23936 Fraktkostnad 
           Baltic Press
23937 Fraktkostnad 
           Baltic Bright
23938 Fraktkostnad 
           Baltic News

Dir. lev kund

konto 23931
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23940
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terminal
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Konto:
23943 Terminal-
            kostnad
          (handling)
23942 Lagrings-
           kostnader

Kontering:
Konto:
23941 Frakt-
           kostnader

Förtransport Huvudtransport Sluttransport
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svensk utlastningshamn. Den faktiska kostnaden bokförs i regel inom två
veckor efter utförd tjänst, vilket innebär att den oftast bokförs innan den
kalkylerade kostnaden bokförs i huvudboken. Huvudtransportkostnader
bokförs på kontona 23930, 23031, 23033 samt 23035 - 23938 och avser
exportleveranser. På kontona som tillhör huvudtransport bokförs i regel
faktisk kostnad innan den kalkylerade kostnaden bokförs.
Sluttransportkostnaden bokförs på konto 23940 - 23943 och avser leverans
från terminal till kund. Detta administreras av säljkontor och bokförs av
transportplanering. Förkalkylerade kostnader bokförs i huvudboken vid
upprättande av kundfaktura, vilket innebär att alla förkalkylerade
transportkostnader är bokförda när slutleveransfakturor ska bokföras i
huvudboken.

Kostnaderna fördelas på för-, huvud- och sluttransportsposter beroende på
när i transportkedjan som kostnaden har uppkommit. Tabell 6 visar
fördelningen av transportkostnaderna på de olika transportgrupperna.
Tabellen visar att grupperna huvudtransport och sluttransport får bära de
största andelarna av den totala transportkostnaden.

Tabell 6: Fördelning av transportkostnader på olika transportgrupper

Transportgrupp
Andel

kostnader i
procent

Förtransport 8
Huvudtransport 50
Sluttransport 40
Övriga lev. kostnader 2
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6.6 Utformning av försystem
Holmen Paper använder olika datasystem för olika ändamål.
Datasystemen är hjälpmedel för att information ska kunna hanteras på
effektivt sätt. I detta avsnitt presenteras de system som används vid
hantering av transporter och transportkostnader. Förutom dessa finns
ytterligare försystem för bland annat personal, förråd, produktion, årsavtal,
investeringar/anläggningar etcetera. I figur 16 visas sambanden mellan de
olika datasystemen CUPS, EPOS och KORE. CUPS och KORE är två
försystem till EPOS.

Figur 16: Holmen Papers datasystem

Figur 16 är inte fullständig, eftersom det finns ett direkt samband mellan
CUPS och KORE genom kundfakturorna. Informationen från
kundfakturorna överförs från CUPS till KORE. Detta bortser vi dock från
i uppsatsen, eftersom det inte påverkar hanteringen av transport-
kostnaderna.

CUPS

Order,
 lager och
fakturering
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6.6.1 CUPS

CUPS är ett komplext datasystem för order, lager och fakturering, där
olika användare inom Holmen Paper arbetar utifrån samma uppsättning av
information. Systemet används av säljkontor, bruk, transportplanerare och
strategiska planerare och är även sammankopplat med EPOS och Diver.
Större terminallager, tredje part, kan genom elektroniska filer föra över
viktspecifikationer till CUPS. Analysverktyget Diver sammanbinder
CUPS och KORE. Information till EPOS sker genom automatisk
överföring från CUPS.

Transportplanerarna använder CUPS när de bokar transporter och för att
finna information om transporterna och dess kostnader. Det är i CUPS
som transportkostnaden byggs upp. Systemet visar förkalkylerade
kostnader, det vill säga transportkostnadskalkylen, som ofta baseras på
avtal men även på standardkostnader. Lagrings- och hanteringskostnader
är exempel på kostnader som baseras på standardkostnader. Kostnaderna
redovisas var och en för sig i systemet, men även på deltransportnivå, det
vill säga för-, huvud- samt sluttransport och total upparbetad kostnad. Det
går att följa upp var ordern befinner sig och hur stor del av ordern som har
avropats vid terminal och lagerhus. Kostnaderna i transport-
kostnadskalkylen är baserade på vikt, det vill säga kostnad per ton.
Bokningen blir spärrad när godset har lastas vid bruk, därmed kan inte
några korregeringar göras i systemet.

6.6.2 KORE

KORE är ett datasystem för kundreskontra och leverantörsreskontra.
Systemet är ett försystem till huvudboken EPOS. Transportfakturor
registreras i leverantörsreskontran av Holmen Papers leverantörs-
reskontragrupp allt eftersom de inkommer. Varje enskild faktura kan
studeras i KORE. Den enskilda fakturan kan innehålla många olika
viktspecifikationer, det vill säga flera olika kundleveranser. Varje vecka
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sänds en fil automatiskt från KORE till EPOS. Filen innehåller bland
annat information om faktiska transportkostnader.

6.6.3 Diver

Diver är ett analysverktyg som Holmen Paper använder för att bland annat
kontrollera avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
transportkostnader. Diver behandlar information från både KORE och
CUPS. De informationsvariabler som är gemensamma för CUPS och
KORE är transportnummer, marknad och bruk. Därutöver innehåller Diver
flera olika variabler som de två systemen använder sig av var för sig.
Diver visar inte bara totalsummor såsom EPOS, utan även delsummor.

En totalsumma kan innehålla flera olika delsummor, det vill säga
delposter. Det kan vara svårt att granska avvikelsen mellan den totala
transportkostnadens förkalkylerade och faktiska värde på ett konto,
eftersom felaktiga plus- och minusposter kan ta ut varandra.
Transportnummer är den minsta gemensamma nämnaren för
viktspecifikationer från CUPS och transportfakturor från KORE, vilket
medför att varje deltransport kan studeras i analysverktyget Diver. För att
förtydliga detta följer ett exempel: Ett transportnummer för en
sluttransportfaktura som har bokförts i KORE innehåller
leveranskostnader till tre olika kundorder. Totalkostnaden för denna
faktura med det specifika transportnumret visas i Diver. Dessa tre kunders
transportkostnadskalkyler kan studeras i CUPS. Sluttransporten i dessa tre
kalkyler visar samma transportnummer. De tre kalkylerade
sluttransportkostnaderna med samma transportnummer summeras och
läggs in i Diver. Härmed kan förkalkylerad och faktisk kostnad jämföras.
Källan till eventuella fel upptäcks lättare då totalkostnaden kan delas upp i
de ursprungliga delkostnaderna vilka syns i CUPS och KORE.

Vid bokslut upptäcks avvikelser i EPOS, men eftersom inga detaljer kan
studeras i systemet, måste en djupgående uppföljning utföras, för att finna
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orsakerna till avvikelserna. Orsakerna till avvikelser spåras i försystemen
KORE och CUPS med hjälp av analysverktyget Diver. Om felaktiga
avvikelser kan urskiljas, görs en extra kostnadsbokföring eller en
gottskrivning av resultatet i EPOS.

6.6.4 En sammanfattande helhetsbild

I intervjuerna framkom att det är få personer inom Holmen Paper som har
en helhetsbild av företaget, eftersom de flesta är specialister och arbetar
inom ett begränsat område. Exempelvis vet inte den ansvarige för ett
försystem vad systemet med huvudboken, EPOS, kräver.

För att betona vikten av att se helheten behandlar detta avsnitt sambanden
mellan de olika systemen som är grunden för hanteringen av transporter.
En sammanfattning och ett förtydligande av det vi tidigare skrivit i
avsnittet om faktiska transportkostnader, transportkostnadskalkylen och
bokföring av kostnader samt avsnitt 6.5 om redovisningssystemet, visas i
figur 17. Figuren beskriver sambanden mellan CUPS, EPOS och KORE.
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CUPS
KORE

Summerade
förkalkylerade
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Summerade
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Förkalkylerad
kostnad för avrop x

Förkalkylerad
kostnad för avrop y

Förkalkylerad
kostnad för avrop z

Vecka a:
Veckans
fakturerade
kostnader
summeras

Vecka a:
Faktura 1
Faktura 3
Faktura 5
osv.

Vecka b:
Faktura 2
Faktura 8
Faktura 10
osv.

Vecka c:
Faktura 2
Faktura 3
Faktura 7
osv.

Vecka c:
Veckans
fakturerade
kostnader
summeras

Vecka b:
Veckans
fakturerade
kostnader
summeras

Innan överföring
     till EPOSEPOS
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     till EPOS
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kostnader
summeras

Vecka b:
Veckans
förkalkylerade
kostnader
summeras

Vecka c:
Veckans
förkalkylerade
kostnader
summeras

Figur 17: Helhetsbild av datasystemen som berör transporter

Kundfakturan styr bokföringen av förkalkylerad transportkostnad i EPOS.
När fakturan skickas till kunden bokförs den förkalkylerade kostnaden på
det konto i huvudboken som kostnaden tillhör. Som vi tidigare nämnt så är
det summerade kostnader som visas i EPOS. Varje vecka summeras
förkalkylerade kostnader för varje specifikt konto innan de bokförs i
huvudboken. Det betyder att när avrop x i figur 17 sker, bokförs den
förkalkylerade kostnaden i EPOS tillsammans med andra förkalkylerade
kostnader som hänförs till samma vecka. I EPOS kan således varje veckas
summering av förkalkylerade kostnader för varje enskilt konto studeras.
Likadant gäller för avrop y och avrop z.

Transport- och speditörfakturor sänds till Holmen Paper när tjänsten är
utförd. De fakturerade kostnaderna registreras var för sig i KORE. På
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liknande sätt som förkalkylerade kostnader, summeras kostnaderna
veckovis, som hör till samma konto och registreras sedan i EPOS. I figur
17 summeras alltså kostnaderna från faktura 1, faktura 3 och faktura 5 i
slutet av vecka a. Summeringen sker på samma sätt vecka b och vecka c.
Även för faktiska kostnader gäller, att det är den summerade veckovisa
kostnaden som visas i EPOS. De sammanslagna fakturorna för vecka a i
figur 17 summeras till en post per konto i EPOS. Detta gäller även för de
sammanslagna kostnaderna vecka b och vecka c.

I figur 17 visas inte tidsfördröjningen mellan utförande av transport och
fakturautskick, som medför att beskrivna delar i figuren kan ske vid olika
tidpunkter. En transportkostnadskalkyl som kan förknippas med en viss
transportfaktura kan bokföras vid olika tidpunkter. Tidsdifferensen kan
vara mycket stor, varpå det kan vara svårt att jämföra de förkalkylerade
kostnaderna mot fakturan om de hamnar i olika perioder.

6.7 Användarnas roll
Nedanstående avsnitt behandlar transportplanerarnas arbetsförfarande när
det gäller bokningsförfarande, fakturahantering och avvikelsekontroll.

6.7.1 Ansvar

Anställda inom Holmen Paper arbetar huvudsakligen inom ett område
vilket gör att de blir mycket specialiserade. Varje transportplanerare
ansvarar för ett geografiskt område. Arbetsuppgifterna är att boka frakter,
upprätta kalkyl för varje enskild transport och kontering samt att
kontrollera inkomna fakturor mot utskrivna aviseringar. Vissa
transportplanerare har även ansvar för andra områden såsom
kalkyluppföljning.

Säljkontoren är ansvariga för kontakten till kunderna på respektive
marknad. När en kund vill köpa papper av Holmen Paper upprättas en
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order. När en order har upprättats eller en kund vill göra ett avrop från en
order, kontaktar kunden säljkontoret som lägger in ordern/avropet i
ordersystemet. Säljkontoret ansvarar också för bokningen av
sluttransporten från terminal till kund.

Leverantörsreskontragrupper som är placerade vid respektive bruk
ansvarar för bokföring och betalning av fakturor som transportplanerarna
konterat.

6.7.2 Bokningsförfarande

I CUPS ingår förkalkylerade kostnader för de olika fraktmomenten.
Systemet visar viktpriser, det vill säga kronor per ton, där volymen baseras
på tidigare års leveranser. För varje order bokar den ansvarige
transportplaneraren en transport. Är det inom Europa planeras transporten
av transportplanerarna fram till terminalen. Därefter ansvarar marknadens
säljkontor för bokning av transport från terminal till slutkund.
Transportplanerarna sköter även bokning av transporter till Norden,
Baltikum och Ryssland, likaså sköter de bokningen av transporter utanför
Europa. Undantag gäller terminaler i USA där en säljagent bär ansvaret för
sluttransporten. Transportplanerarnas arbetssätt styrs till stor del av
datasystemet, där de är tvungna att arbeta på ett speciellt sätt för att
systemet ska fungera. Planeringen styrs av kundernas önskemål om tid för
leverans och båtarnas tidsschema.

När en kund avlägger en order, registrerar säljkontoret ordern i
datasystemet och ordern blir tillgänglig för transportplaneraren. Om det
bara finns en möjlighet till transport inom önskad leveranstid och denna
inte är fullbokad så sker bokningen automatiskt. Finns fler valmöjligheter
till en viss destination sker ingen bokning automatiskt, utan ordern för
transporten förblir oallokerad. Ansvarig transportplanerare väljer då ett av
transportalternativen. Om det inte finns något säljkontor på den aktuella
marknaden, faxar eller ringer kunden in ordern till Holmen Paper i
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Norrköping, där ordermottagning registrerar ordern i CUPS. Dessa order
är inte allokerade i transportsystemet och måste därför manuellt läggas in i
systemet. Transport bokas bakvänt, det vill säga från slutdestination till
bruk, för att leveranstiden ska kunna räknas ut och för att godset ska nå
kunden vid önskad tidpunkt. Extra båtar, lastbilar, järnvägsvagnar samt
flyg kan komma att användas, då leveranser är försenade eller då båtarna
är fullbokade.

När kunden gör ett avrop till säljkontoren, kommer utlastning från
terminal att ske. En viktspecifikation genereras vid utlastningen.
Säljkontoren upprättar därefter en faktura till kunden som är baserad på
viktspecifikationen. I och med att fakturan upprättas kommer varje
deltransports, det vill säga för-, huvud- och sluttransports, totalkostnad för
kalkylerade kostnader att automatiskt bokföras i huvudboken EPOS.

Transportplanerarna på Holmen Paper har liknande arbetsuppgifter och
ansvarstagande. Det finns dock skillnader i hur planeringen och
hanteringen av transporter går till på de olika marknaderna. En mer
djupgående redovisning för hantering och ansvar av transporter på de olika
marknaderna finns i bilaga 4.

6.7.3 Inkommande fakturor

En transportplanerare erhåller alla inkomna frakträkningar för att sedan
dela ut dem till respektive marknadsansvarig transportplanerare. Var och
en fyller i konteringsavier manuellt med uppgifter om konto, marknad,
bruk och transportnummer som sedan attesteras av distributionschef eller
ställföreträdande distributionschef. Fakturorna och aviseringarna skickas
vidare till leverantörsreskontragruppen, som arbetar på respektive bruk,
där de bokför transportfakturorna. Leverantörsreskontragrupperna bokför
inkomna fakturor i KORE. Automatisk överföring av fakturorna till EPOS
sker veckovis, vilket tidigare beskrivits. I EPOS dokumenteras de totala
transportkostnaderna för respektive marknad och konto.
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6.7.4 Uppföljning

I CUPS-systemet kan den upparbetade fraktkostnadskalkylen följas upp.
Varje steg i kalkylen, för-, huvud- och sluttransport, kan studeras när
frakten är bokad. Frakten lagras på kollinivå, det vill säga varje
pappersrulle var för sig och summeras. Sammansatt förkalkylerad kostnad
per order syns i både CUPS och Diver.

En av transportplanerarna på Holmen Paper har ansvar för Time
Charterbåtarna, därmed upprättar denne grunden för båtkalkylerna och
sköter även uppföljningen av dessa. Båthyror och bunkerkostnad måste
fördelas ut på respektive marknad. Summan av kostnaderna för lastning,
lossning och kostnad för T/C-båtar är den totala kostnaden för
charterfrakt. Det föregående årets transportkostnader är underlag för årets
kalkylerade kostnader. Den ansvarige arbetar i Excel där kostnader som
uppkommer vid varje resa följs upp. Avvikelsekontroll görs i Diver av
kalkylansvarig. Uppföljningen kan kontrolleras med T/C-båtansvariges
manuella Excel-uppföljning. Den ansvarige för T/C-båtarna gör även en
helårsuppföljning i Excel för att finna orsaken till eventuella oklarheter.

Vissa T/C-båtar är billigare än andra, bland annat på grund av ålder, vilket
medför att vissa marknader inte belastas med så stora transportkostnader.
För att prissättningen skall vara rättvis mellan kunder så anser Holmen
Paper att justeringar behöver göras så att kostnaderna för de olika
marknaderna blir ungefär lika stora. I ett exempel med figurerade siffror
försöker vi klargöra detta. Varje kund som använder sig av T/C-båtar får
betala 190 kronor per ton. Lika mycket finns med i kalkylen oberoende
vilken T/C-båt som används. En frakt med en äldre T/C-båt kostar 130
kronor per ton. En annan frakt med en nyare båt kostar 230 kronor per ton.
Vid redovisning av 230-kronorsfrakten minskas denna till 190 kronor per
ton, eftersom detta är kalkylerat. Överskottet fördelas ut på T/C-båtar som
har de lägsta kostnaderna.
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6.7.5 Avvikelsekontroll

När fakturor kommer in prickas de av mot förkalkylerade kostnader på
aviseringarna, aviseringar beskrivs i avsnitt 6.3. Transportplanerarna
kontrollerar så att fakturan inte har betalts tidigare och att inga
felaktigheter finns på fakturan. Avvikelsekontrollen utgår från de olika
deltransporternas transportnummer. Vid upptäckt av fel kontaktas
transportör/speditör. Detta gäller för- och huvudtransporter.

För transportplanerare är analysverktyget Diver till för att ge en överblick
av transportkostnader för fakturerade order. Här syns både förkalkylerad
och faktisk totalkostnad samt rabatter och kommissioner. Det är också till
för att kunna spåra orsaken till avvikande summor. Det är framförallt
kalkylansvarig som arbetar med Diver. Denne studerar löpande eventuella
avvikelser med hjälp av analysverktyget. Övriga transportplanerare har
fått en kortare utbildning angående Diver och använder verktyget i enstaka
fall. De är dock medvetna om att de i framtiden ska arbeta mer med
verktyget. Varje transportplanerare bör göra uppföljning inom sitt
geografiska område.

Vid årsskifte och varje kvartal studeras och konstateras eventuella
avvikelser i huvudboken EPOS. Detta sker av redovisningschefen och
kalkylansvarig transportplanerare. Större fel kan korrigeras i
redovisningssystemet. De mindre felen korrigeras inte, eftersom det skulle
kräva mycket resurser som inte uppväger nyttan i den därmed mer exakta
avvikelsejämförelsen mellan förkalkylerade och faktiska kostnader.
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7 Brister i transportsystemet

Huvudproblemet för Holmen Paper är att det uppkommer avvikelser
mellan förkalkylerade och faktiska transportkostnader i huvudboken som
är svåra att spåra. I nedanstående avsnitt beskrivs Holmen Papers problem
med att jämföra förkalkylerade och faktiska transportkostnader med
varandra, därefter skildras ytterligare problem som uppkommer vid
transport av papper.

7.1 Jämförelsesvårigheter
Huvudproblemet för Holmen Paper uppkommer när det är svårt att
jämföra förkalkylerade och faktiska kostnader i huvudboken. För att
förtydliga ger vi ett exempel: En viss pappersleverans till en kund drar på
sig ett antal kostnader. Varje enskild kostnad tillhör någon av de tre
deltransportgrupperna för-, huvud- eller sluttransport. Kostnader för de tre
transportgrupperna fördelas därefter på olika konton i huvudboken. En av
Holmen Pappers båtar, exempelvis Baltic Press, kör under en viss månad
ett antal pappersleveranser. Dessa tillhör gruppen huvudtransport. Alla
leveranserna tillhör en transportfaktura, som registreras i huvudboken på
Baltic Presskontot för respektive marknad. Observera att varje marknad
får en delkostnad av den totala kostnaden. Problemet som uppstår blir att
fakturan från Baltic Press sedan ska matchas mot ett antal förkalkylerade
huvudtransportkostnader. Det kan bli svårt att se vilka förkalkylerade
kostnader som ska jämföras mot en viss faktura.

Som vi tidigare nämnt, bokförs inte de förkalkylerade kostnaderna i
huvudboken förrän faktura till kund har upprättats. Det medför att en kund
som dröjer med att avropa pappret fördröjer faktureringen och därmed
bokföring av förkalkylerade transportkostnader. Det innebär att
bokföringen av förkalkylerade kostnader inte skett, fastän den faktiska
resursförbrukningen ägt rum, det vill säga transporten i det här fallet. En
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faktisk kostnad kan därmed bokföras i huvudboken långt innan den
förkalkylerade kostnaden har bokförts. Under tiden bokförs andra
kalkylerade kostnader som inte ska jämföras mot den transportfaktura som
vi har poängterat i detta fall, men som ska jämföras mot någon annan
registrerad faktura eller inkommande faktura. Det är framförallt vid
månadsskifte och bokslut som användarna vill se vilka kostnader som ska
jämföras mot varandra. Användarnas problem blir att försöka se vilka
kostnader som finns i avvikelsen och som bör finnas kvar i redovisningen
till nästkommande period, det vill säga periodiseras, samt vilken del av
avvikelsen som är slack. Slack är den del av avvikelsen som uppkommer
på grund av användarfel eller andra fel och ska därför raderas från
redovisningssystemet.

7.2 Ytterligare problem som uppkommer vid
transporter

Förutom Holmen Papers jämförelseproblem har vi funnit brister i följande
faktorer:

•  Standardkostnader
•  Valutaförändring
•  Kostnadsgruppering
•  Faktor som initierar bokföring av förkalkylerade och faktiska kostnader
•  Design av datasystem
•  Utbildning i hantering av datasystem
•  Arbetssätt och rutiner

Bristerna beskrivs mer utförligt i nedanstående avsnitt.
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7.2.1 Standardkostnader

De förkalkylerade kostnaderna i transportkostnadskalkylen bygger ofta på
standardkostnader som baseras på tidigare års levererade vikter. Fel
framräknade och dåligt uppdaterade standardkostnader kan påverka
transportkostnadsavvikelsen i hög grad.

Avvikande kostnader kan bero på att lastbilar lastas med mer eller mindre
vikt än vad som är beräknat i standardkostnaden i förkalkylen.
Avvikelserna kan också bero på att körsträckan kan variera i längd.
Ytterligare en annan orsak kan vara att speciella extrakostnader
uppkommer om exempelvis två chaufförer krävs istället för en vid
brådskande leverans för att kunna köra lastbilen till destinationen på
kortare tid.

Holmen Paper står för lagringskostnaderna gentemot kund. Dessa
kostnader är beroende av hur länge godset lagras. Hur lång lagringstiden
kommer att bli vet inte Holmen Paper när förkalkylen upprättas, eftersom
kunden avgör när denne vill göra avrop från lagret. Avvikelsen mellan den
förkalkylerade och den faktiska kostnaden kan därför bli stor. En
standardkostnad för lagring av gods på terminal är framräknad. Om godset
ligger längre eller kortare tid på terminal än den tid som används vid
beräkning av standardkostnaden kommer den faktiska lagringskostnaden
och kalkylkostnaden att skiljas åt. När den faktiska lagringskostnaden ökar
är kalkylkostnaden oförändrad.

7.2.2 Valutaförändring

Som ett exporterande företag med kunder över hela världen handlar
Holmen Paper med olika valutor. Eftersom det kan ske valutaförändringar
efter den tidpunkt när en transport är bokad tills dess att transporten är
utförd kan avvikelser uppkomma mellan förkalkylerade och faktiska
kostnader.
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7.2.3 Kostnadsgruppering

Grupperingar

Holmen Paper delar in transportkostnaderna i grupperna för-, huvud- och
sluttransport, alltså efter när kostnaderna uppkommer. Tabell 3 redogör för
grupperingen av Holmen Papers transportkostnader. Till förtransporter hör
alla transporter inom Sverige, det vill säga även direkttransporter till
svenska kunder. Kostnader som är förknippade med den längsta delen av
en transport till kund, med undantag för den svenska marknaden, hör till
gruppen huvudtransporter. Sluttransporter inkluderar utländsk
terminalkostnad och kostnaden för transporten som sker när kunden
avropar sin beställning från terminal. Kostnader kan av misstag läggs in på
fel transportkostnadsgrupp i CUPS till exempel när nya
transportörer/speditörer anlitas. Kostnader för sluttransporten läggs i vissa
fall in i huvudtransport. Detta medför följdfel i hanteringen av kostnader,
ända till huvudboken EPOS, där de förkalkylerade kostnaderna konteras
på fel konto och kan då inte jämföras med faktisk kostnad. Dessa misstag
medför avvikelser på de båda berörda kontona, det ena erhåller för lite och
det andra för mycket förkalkylerade kostnader.

Dimensioner i olika system

Datasystemen CUPS och KORE har en gemensam dimension i
transportnummer, vilket medför att information om kostnader kan sökas i
dessa system. Huvudboken EPOS har inte denna dimension, vilket
förhindrar en sammankoppling av information mellan alla tre systemen.

7.2.4 Faktor som initierar bokföring av förkalkylerade och
faktiska kostnader

Bokföringen av förkalkylerade kostnader sker när fakturan, som ska
skickas från Holmen Paper till slutkund, skrivs ut och godkänds av
Holmen Paper, det vill säga förkalkylen bokförs ej när resursen förbrukas.
De förkalkylerade kostnaderna ska matcha intäkterna och därför har
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Holmen Paper valt att bokföra de förkalkylerade kostnaderna på detta sätt.
Problemet blir att förkalkylerade kostnader blir svåra att jämföra med de
faktiska transportkostnaderna eftersom bokföringen kan ske under olika
tidsperioder. Förkalkylerade kostnader kan bokföras både före och efter
det att faktiska transportkostnader har bokförts.

7.2.5 Design av datasystem

Datasystemet CUPS som transportplanerarna arbetar med har en otydlig
och rörig design vilket medför att det är lätt för transportplanerarna att
göra misstag när de till exempel ska uppdatera nya priser eller registrera
en ny transportmöjlighet i systemet. Eftersom transportalternativen som
transportplaneraren har att välja mellan i CUPS är placerade på korta
avstånd från varandra är det lätt att förväxla exempelvis kostnader för
olika leveransalternativ.

När godset har lastas vid bruk blir bokningen spärrad i datasystemet
CUPS, därmed kan inte några korrigeringar göras i systemet, vilket
medför att felaktigheter som upptäcks i transportkostnadskalkylen i
efterhand inte går att justera i datasystemet. Felen kommer därmed att
föras över till huvudboken där de senare kan korrigeras om de upptäcks.

7.2.6 Utbildning i hantering av datasystem

Transportplanerarna fick en heldagsutbildning på datasystemet CUPS,
vilket skulle ge dem kunskap om hur systemet fungerar och hur de skulle
arbeta med systemet. Den korta utbildningen har medfört att
transportplanerarna har fått lära sig själva genom självstudier, det vill säga
övning, vilket medför att de olika individerna använder CUPS på olika
sätt, fast resultatet blir det samma.

Transportplanerarna har även fått en kortare utbildning när det gäller
hjälpverktyget Diver och använder det därför bara i enstaka fall då
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avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska transportkostnader ska
kontrolleras. Det är framför allt kalkylansvarig transportplanerare som har
lärt sig att använda Diver och utnyttjar verktyget frekvent.

7.2.7 Arbetssätt och rutiner

När transportplanerarna får uppdaterade offerter av transportörer ska priset
på transporten uppdateras omedelbart i transportkostnadskalkylen. Om
arbetsbelastningen är hög för transportplanerarna kan denna arbetsuppgift
bli liggande, vilket påverkar transportkostnadskalkylens tillförlitlighet och
därmed avvikelserna.

Transportplanerarna arbetar på liknande sätt, men ibland finns det vissa
skillnader i arbetssättet och hur rutiner utförs. Ett exempel är hur lång tid
det tar innan transportplaneraren bearbetar inkommande transportfakturor.
Vissa konterar dem direkt, det vill säga fyller i en konteringsavi, andra kan
låta dem ligga någon dag. Tidsaspekten kan ge upphov till avvikelser
mellan förkalkylerade kostnader och faktiska kostnader om
transportfakturan tillåts att ligga så pass lång tid att det blir periodskifte.

Rutinen angående avprickning och granskning av transportfakturor från
sluttransportör till Holmen Paper sker på olika sätt. De flesta
transportplanerare kontroller alla sluttransportfakturor när de kommer in
till Holmen Paper genom att pricka av dem mot förkalkylerade kostnader.
En transportplanerare menar att det är svårt att kontrollera fakturan för
sluttransporten i vissa fall, eftersom transportplanerarna får fakturan, men
bokning av transport sker av säljkontor. Kontroll av faktura kan utföras
om säljkontor och transportplanerare kontaktar varandra. Kommunikation
mellan transportplanerarna och säljkontoren minskar risken för fel. I vissa
fall då transportören är tillförlitlig görs mindre kontroller. En annan
transportplanerare berättar att i de flesta fall kontrolleras inte
sluttransporter på grund av den stora mängden transporter.
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Stickprovskontroller utförs i stället, eftersom en kontroll av alla
inkommande sluttransportfakturor är för tidskrävande.

Det finns regler som ska följas när det gäller hantering av sluttransporter.
Det är säljbolagen som ska boka transporterna och det är även dessa som
har ansvar för att kontrollera och attestera sluttransportfakturorna.
Transportplanerarna ska endast utföra en övergripande kontroll.

7.3 En sammanfattning
Med ett sammanfattande exempel, se figur 18, vill vi avsluta den
empiriska delen. Exemplet som figuren utgår från, är en transport av en
order som går från ett bruk i Sverige till en kund i ett europeiskt land via
terminal.(1) När godset har lastats från terminal sker fakturering till kund,
samtidigt bokförs de förkalkylerade kostnaderna för hela transportkedjan i
huvudboken EPOS.(2) Båtfakturan betalas i förskott, det vill säga innan
transporten sker. Fakturor för lagring och transport från terminal till kund
sker i efterhand. Det varierar vid vilken tidpunkt som Holmen Paper
erhåller faktura, efter att tjänst har blivit utförd.(3) Holmen Papers system
för hantering av kostnader resulterar i att det blir problem vid
periodiseringen av kostnaderna. Problemet grundar sig i att vissa faktiska
kostnader bokförs före bokföring av de förkalkylerade kostnaderna, medan
andra förkalkylerade kostnader blir bokförda innan de faktiska
kostnaderna uppstått. Det kan därför vara svårt att para ihop rätt
förkalkylerad kostnad med rätt faktisk kostnad.(4)
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Figur 18: Sammanfattande bild av Holmen Papers periodiseringsproblem
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8 Analys

I detta kapitel redogör vi för vad vi har kommit fram till i vårt arbete
genom att ställa vårt  undersökningsresultat mot de modeller och begrepp
som vi har tagit del av. Kapitlet speglar även våra egna reflektioner i
ämnet.

Vi påstår, enligt tidigare nämnt antagande, att orsaker till avvikelser
mellan förkalkylerade och faktiska transportkostnader kan spåras och
analyseras genom att studera komponenterna i Holmen Papers
transportsystem och relationerna mellan dem, se även figur 19.

Figur 19: Transportsystem för Holmen Paper

Transportflöde

Transport-
kostnadskalkyl

Faktiska 
kostnader

Bokföring 
av kostnader

Användarens 
roll

Redovisnings-
system

Utformning
av

försystem



Att spåra orsaker till transportkostnadsavvikelser

72

8.1 Holmen Papers system
Utifrån vår systemanalys av Holmen Papers transportsystem ska vi
granska avvikelserna mellan förkalkylerade och faktiska kostnader, som vi
påstår uppkomma när det brister i relationen mellan systemets delar som
interagerar med varandra. För att lättare följa med i resonemang kring
avvikelserna, kommer fortsättningsvis små systemanalysbilder visa, var i
systemet problem och avvikelser uppkommer. Vidare beskrivs också vad
som bör åtgärdas för att relationen ska fungera bättre mellan
systemkomponenterna.

8.1.1 Standardkostnader

När förkalkyler används inom
företag, baseras de ofta på
standardkostnader. Standard-
kostnaderna kan räknas fram på
olika sätt, beroende på vad det är
för kostnad som berörs. Om
kostnaderna baseras på fel
information eller räknas ut på
felaktigt sätt kommer skillnaden mellan förkalkylen och den totala
faktiska kostnaden för en transport att avvika mer än nödvändigt. Därför är
det viktigt att försöka att basera siffror i förkalkylen på så sann och
rättvisande information som möjligt. Ett dilemma som Andersson (1997)
beskriver är att kalkylen ska vara lätt och enkel att konstruera och hantera,
samtidigt som den ska ge en detaljerad bild av verkligheten så att
modellen blir så exakt som möjligt. Fördelen med en enkel kalkyl är att
den blir lätthanterlig, men avvikelserna mellan förkalkylerad och faktisk
kostnad kan med en enkel kalkyl bli stora.

Transportkostnadskalkyl och faktisk kostnad kan ibland vara svåra att
jämföra. Ett problem som inte går att ta hänsyn till i kalkylen är att
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standardkostnad bygger på ett medelvärde, vilket medför att det är svårt att
få de förkalkylerade kostnaderna att överensstämma med de faktiska
kostnaderna. Oberoende av vilken faktor som standardkostnaden är
baserad på kommer avvikelser att uppstå. Denna avvikelse som
uppkommer mellan förkalkylerade och faktiska kostnader är omöjlig att ta
bort. Den kan dock förbättras med feedback från redovisning och
uppföljning.

Det finns också vissa faktiska
kostnader som uppkommer vid en
transport som inte går, eller är
svåra, att ta hänsyn till i
transportkostnadskalkylen. Ett
exempel är när en av Holmen
Papers transportplanerare har bokat
in en transport som har en beräknad
standardkostnad per ton. Om transportföretaget måste leverera snabbt till
kund, för att Holmen Paper kräver det, kan det behövas två chaufförer som
turas om att köra lastbilen. Extrakostnaden för den insatta chauffören går
inte att ta hänsyn till i kalkylen, såvida Holmen Paper inte räknar fram en
standardkostnad för extra insatta chaufförer per ton och sträcka, som
kalkylen kan kompletteras med om så behövs.

Holmen Paper har dålig kontroll på lagrings- och hanteringskostnader.
Lagringskostnad uppkommer då gods lagras på olika terminaler i Europa.
Förkalkylerade kostnader för lagring och hantering är baserade på
standardkostnader, vilket medför att framräknade kalkylerade
lagringskostnader kan vara felaktiga och bidrar till stora avvikelser mellan
förkalkylerade och faktiska kostnader. Som vi tidigare nämnt så är det
svårt för Holmen Paper att veta hur lång tid gods kommer finnas i lager på
de olika terminalerna. Ju längre tid det dröjer innan kunden efterfrågar
godset, desto mer får Holmen Paper betala i lagringskostnader.
Lagringskostnaden som visas i kalkylen blir felbedömd på grund av att
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kalkylen inte blir tillräckligt noggrann. Avvikelsen anser Lönnqvist (1998)
bero på att förkalkylen inte är så detaljerad som den bör vara. Att ställa
högre krav på kunden genom att godset endast får förvaras på lagret en
kortare tid skulle minska lagringskostnaderna för Holmen Paper, därmed
minskar avvikelsen mellan förkalkylerad och faktisk kostnad.

I ovanstående resonemang kan vi se brister i relationen mellan
transportflöde, faktiska kostnader och transportkostnadskalkyl. Bristerna
måste justeras för att avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
kostnader, som beror av standardkostnader, ska kunna reduceras.

8.1.2 Valutaförändring

Som nämnts i beskrivningen av
datasystemet CUPS kan inga
förändringar göras i systemet och
därmed transportkostnadskalkylen,
när pappret har lastats från bruk.
Därmed kan inte heller justeringar
för valutaförändringar göras om så
skulle behövas. Om transport-
planerarna skulle kunna uppdatera kalkylerna i CUPS efter det att godset
har lastats från bruk, skulle avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
transportkostnader som beror på valutaförändringar kunna minskas. Ett
alternativ är att spärra hanteringen av förkalkylerade transportkostnader
när varje deltransport utförts.
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8.1.3 Kostnadsgruppering

Grupperingar

I olika företags redovisningssystem
måste kostnader delas in i olika
grupperingar, dimensioner, för att
systemet ska förbli överskådligt
och ge relevant information. Om
systemet är alltför stort och
omfattande har inte intressenterna
möjlighet att se helheten utan ser
bara detaljer. Om helheten förloras kan felaktiga beslut fattas. Lönnqvist
(1998) påpekar behovet av att dela in kostnader i flera dimensioner vid
periodisering. Han menar att uppdelningen är nödvändig för att
periodiseringsfel ska kunna undvikas.

Företag kan välja att dela in kostnader på många olika sätt. Holmen Paper
delar in transportkostnaderna i grupperna för-, huvud-, och sluttransport,
alltså efter när kostnaderna uppkommer. Tabell 3 redogör för
uppdelningen av Holmen Papers transportkostnader. Till förtransporter hör
alla transporter inom Sverige, det vill säga även direkttransporter till
svenska kunder. Till gruppen för huvudtransporter hör kostnader som är
förknippade med den längsta delen av en transport till kund, med undantag
för den svenska marknaden. Sluttransporter inkluderar utländsk
terminalkostnad och kostnaden för transporten som sker när kunden
avropar sin beställning från terminal.

Hur företag än väljer att dela upp kostnader, kommer vissa kostnader att
befinna sig på gränsen mellan två grupper, eller passa in i flera grupper.
Det är dock viktigt att göra uppdelningen så logisk som möjligt för att
felkonteringar inte ska uppstå. Vi har tidigare visat att terminalkostnaden
tillhör gruppen sluttransport. Denna kostnad består av delarna lossning,
inläggning på lager, lagerhyra och lastning. Uppdelningen kan ses som
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ologisk på grund av två orsaker. Godset kan ligga en längre tid på lager
utan att kunden avropar det, det vill säga den längsta tiden av den totala
transporttiden lagras godset på terminal, därför borde terminalkostnaden
höra till huvudtransport. Den andra orsaken är att säljkontoren på de olika
marknaderna ansvarar för själva sluttransporten, det vill säga leveransen
till slutkund, därför är det mer logiskt att ha enbart kostnader för
slutleveransen som sluttransport.

Grupperingsproblemet beror på bristande relationer mellan transportflöde
och faktiska kostnader samt mellan transportflöde och transport-
kostnadskalkyl. Då Holmen Papers redovisningssystem bygger på faktiska
kostnader och transportkostnadskalkylen, kommer även komponenten
redovisningssystem att påverkas negativt eftersom grupperingen av
kostnader återkommer i kontoplanen i huvudboken. På grund av den
diffusa grupperingen i för-, huvud- och sluttransporter som Holmen Paper
har idag, blir även kontoplanen otydlig. Att transporter till den svenska
marknaden hör till gruppen förtransport är ologiskt, eftersom det förväntas
att en förtransport ska följas av en huvudtransport, det vill säga att en
huvudtransport alltid ska finnas.

Ett alternativ till en tydlig gruppering är att dela in transportkostnaderna
efter vem som har ansvar för dem. De kostnader som anställda på bruken
har ansvar för bör vara en egen grupp, kostnader tillhörande
transportplanerarnas ansvar blir en annan grupp och säljkontorens ansvar
en tredje grupp. Detta är en logisk indelning av kostnaderna. Det är
möjligt att grupperna fortfarande ska heta för-, huvud- och sluttransport,
men indelningen måste bli mer tydlig och därmed förbättras relationen
mellan transportflöde och faktisk kostnad respektive transportkostnads-
kalkylen.

En annan alternativ lösning är att dela in kostnader efter orsak det vill säga
dela in kostnaderna i många olika grupper beroende på när i
transportflödet kostnaderna uppkommer. Några kostnadsgrupper skulle
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kunna vara lastning och lossning vid bruk, hamnavgifter i Sverige och
transport för Time Charterbåtar.

Ett ytterligare alternativ är att utgå från den nuvarande grupperingen, men
komplettera den med ytterligare en grupp som innehåller samtliga
terminalkostnader. Därmed separeras terminalkostnader från övriga
kostnader, vilket skulle ge en mer logisk indelning än den som används
idag.

I kontoplanen finns inte någon
gruppering av förkalkylerade
värden. För att användaren ska få
större möjligheter att jämföra
förkalkylerade kostnader med de
faktiska kostnaderna skulle de
förkalkylerade kostnaderna kunna
delas in i mindre poster såsom de
faktiska kostnaderna. Kontot för de förkalkylerade kostnaderna för
huvudtransport är exempelvis en summerad post som ska jämförs med sex
mer specificerade konton med de faktiska kostnaderna. Med sex
motsvarande konton för förkalkylerade kostnader skulle det bli lättare att
jämföra kalkylerade och faktiska transportkostnader och därmed skulle,
när avvikelser uppkommer, orsakerna lättare identifieras. Med fler konton
för förkalkylerade kostnader skulle relationen mellan redovisningssystem
och transportkostnadskalkyl förbättras.

Dimensioner i olika system

Olika datasystem i informationshanteringen i ett företag har ofta variabler
som är specifika för just det enskilda delsystemet. Detta beror på att
systemet existerar för att behandla ett mindre begränsat
informationsområde och variablerna väljs för att behandla just detta
område på bästa sätt. Problem kan uppstå eftersom delsystemen ofta
lämnar information vidare till andra system inom företaget. Om
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variablerna inte är de samma kan jämförelser mellan data som kommer
från olika delsystem vara svåra att genomföra.

Faktiska och förkalkylerade transportkostnader som redovisas i Holmen
Papers huvudbok är till stor del totalsummor, eftersom redovisnings-
systemet EPOS bara har dimensionerna konto, produkt och marknad för
transportkostnader. När poster aggregeras kan det bli svårt att identifiera
orsaker till avvikelser som finns i systemet.

Transportkostnaderna inom Holmen Paper är indelade i olika dimensioner
i datasystemen för transportbokning, kund- och leverantörsreskontra samt
redovisning. För att företag ska minska jämförelseproblem mellan
förkalkylerade och faktiska kostnader kan de ta bort onödiga skillnader i
variabler i olika system. En ytterligare utveckling av systemintegrationen
vore om leverantörer hade någon slags datakommunikation med Holmen
Paper, till exempel EDI, Electronic Data Interchange, vilket beskrivs i
8.1.7. För att detta ska fungera krävs att även leverantörerna har samma
dimension i datasystemen, som exempelvis identiska transportnummer på
transporterna.

Ett annat sätt att minska
svårigheten till att jämföra
kostnader är att använda fler
dimensioner i huvudsystemet, det
vill säga att lägga till ytterligare
variabler i systemet. Därmed blir
det lättare att finna orsaker till
avvikelserna. Vi tror dock inte
detta ska vara nödvändigt för Holmen Paper. Som EPOS används idag ska
felaktiga avvikelser redan vara identifierade och borttagna innan
transportkostnaderna registreras i systemet. Det viktigaste är att arbeta
fram lösningar för att tidigt finna transportkostnadsavvikelser och på ett
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lätthanterligt sätt finna orsakerna till dem och vidta åtgärder för att
eliminera dem.

Problemen uppstår här inom en systemkomponent, det vill säga
”utformning av datasystem”.

8.1.4 Faktorer som initierar bokföring av förkalkylerade och
faktiska kostnader

Bokföring av förkalkylerade
kostnader kan ske på flera olika
sätt. Holmen Paper matchar
kostnader och intäkter för en
period. I dagens system bokförs de
förkalkylerade kostnaderna i
huvudboken EPOS när kundens
faktura upprättas, det vill säga efter
kunden gjort ett avrop. I dagens
läge bokförs vissa förkalkylerade kostnader före de faktiska kostnaderna i
huvudboken, medan andra faktiska transportkostnader bokförs före de
förkalkylerade kostnaderna. Det kan därför vara svårt att vid bokslut veta
hur stora transportkostnader som ska reserveras till nästa period och hur
stor del som är avvikelser som bör justeras i redovisningens konton.
Lönnqvist (1998) ser felaktiga periodiseringar som en av orsakerna till att
avvikelser uppstår. Relationen mellan komponenterna bokföring av
kostnader och faktiska kostnader samt bokföring av kostnader och
transportkostnadskalkyl är bristfällig och behöver därmed förändras.

Nedanstående figur illustrerar när de förkalkylerade respektive faktiska
kostnaderna bokförs i huvudboken. De ofärgade cirklarna visar tidpunkt
för bokföring av förkalkylerade respektive faktiska kostnader. Strecken i
figuren visar att de förkalkylerade kostnaderna skall jämföras med de
faktiska kostnaderna. De svarta cirklarna åskådliggör resursförbrukningen.
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Figur 20: Tidpunkt för bokföring på Holmen Paper idag

Ett alternativ vore att bokföra kalkylerade kostnader i samband med att
varje deltransport utförs. På så sätt skulle det bli lättare att se vilka faktiska
kostnader som hör samman med de bokförda förkalkylerade
transportkostnaderna. Tidsdifferensen mellan bokföringen av
förkalkylerade och faktiska kostnader som visas i figur 18 skulle med
detta förslag minska. Kostnadsavvikelser mellan bokförda förkalkylerade
och faktiska kostnader skulle upptäckas lättare och därmed justeras i
redovisningen. Detta skulle leda till att problemen minskar i samband med
periodiseringen av transportkostnaderna. Denna alternativa lösning
presenteras i figur 21.
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Figur 21: Bokföringstidpunkter, alternativ lösning

Ett ytterligare alternativ för bokföringstidpunkt förutsätter att det finns en
gemensam variabel, exempelvis transportnummer, som kan koppla
samman förkalkyl med leverantörsfaktura. För att få en perfekt jämförelse
av förkalkylerad och faktisk kostnad och en bekräftelse över att fakturan
stämmer överens med offert eller avtal, bör bokföring av förkalkylerade
kostnader ske i samma ögonblick som den faktiska kostnaden registreras i
huvudboken. För att faktiska kostnader ska kunna kopplas ihop med
förkalkylerade kostnader måste en EDI-lösning implementeras, se avsnitt
8.1.7. Samtidigt som resursförbrukningen äger rum erhålls en faktura.
Förkalkylen används för att elektroniskt godkänna fakturan, som efter
godkännandet går direkt till betalning. Om denna koppling, mellan
förkalkylerad och faktisk kostnad kan åstadkommas, behöver de
förkalkylerade kostnaderna aldrig bokföras i huvudboken. Kopplingen
mellan förkalkylerad och faktisk kostnad åskådliggörs i figur 22.
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Figur 22: Sammankoppling av faktiska och förkalkylerade kostnader

8.1.5 Design av datasystem

Vi anser att dataprogram och datadesign kan påverka avvikelser mellan
förkalkylerade och faktiska kostnader. Om ett dataprogram har rörig
design och om användarna har fått dålig utbildning i systemet är det lätt att
användaren gör fel då denne arbetar med programmet. Resonemanget
överensstämmer med Allwoods (1991) resonemang om ett dataprograms
användbarhet. Dataprogram måste ha god användbarhet för att öka
organisationers produktivitet. Användbarhet är en interaktiv egenskap
vilket innebär att ett programs användbarhet bestäms av olika egenskaper i
användningssituationen såsom egenskaper hos programmet och
användarna. Det krävs tre faktorer för ett program ska ha god
användbarhet. De tre faktorerna är användarvänlighet, användarkompetens
och användaracceptans. En viktig aspekt av användarvänlighet är att
programmet ställer krav på användaren som är förenliga med användarens
sätt att tänka. Programmet skall inte uppmuntra till fel från användaren
genom att programmet strider mot användarens tankesätt.
Användarkompetens innebär att användaren har tillräcklig förståelse och
tillräckliga färdigheter för att kunna samspela med datorn på effektivt sätt.
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Detta kräver en effektiv utbildning på systemet. Användaracceptans
innebär att användarna har hög motivation och är välvilligt inställda till att
använda programmet. Saknas den nödvändiga motivationen och välviljan
till programmet är risken uppenbar att användaren inte lär sig att använda
programmet. Accepteras inte programmet kan det komma att användas på
ett slarvigt och oengagerat sätt vilket ger upphov till onödiga fel i
arbetsresultatet. (Allwood, 1991)

Det nya datasystemet CUPS är
mycket viktigt för transport-
planerarna eftersom transporter
bokas i detta system och hela
transportkedjan med förkalkylerade
kostnader syns i systemet.
Systemet har en otydlig design
vilket kan medföra att fel kan begås
i systemet när transportplanerarna arbetar med det. Därmed saknar CUPS
en god användarvänlighet (Allwood, 1991) och problem uppkommer
mellan systemkomponenterna utformning av försystem och användarens
roll. När en transportplanerare ska lägga in en ny transportör och nya
priser eller uppdatera ett pris i transportkostnadskalkylen är det lätt att
lägga in informationen på fel ställe i kalkylen. Kostnader för sluttransport
kan exempelvis läggas in i huvudtransportgruppen. När förkalkylerade
kostnader i transportkostnadskalkylen bokförs, delas kalkylen upp i
respektive transportgrupp och bokförs på vardera transportgruppskonto.
När avvikelsekontroll utförs mellan förkalkylerade och faktiska kostnader
är det bokfört för lite på ena kontot men för mycket på det andra kontot
beroende av användarmisstag och den röriga designen av datasystemet.
Samma felfördelning av kostnader kan uppstå på grund av att programmet
inte överensstämmer med användarens sätt att tänka. Logiskt sätt tillhör
kostnaderna den transportkostnadsgrupp som transportplaneraren av
misstag lägger in kostnaden på men enligt systemet tillhör kostnaden en
annan transportkostnadsgrupp. Den röriga designen leder också till att
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transportplanerarna kan blanda ihop kostnader från olika
leveransalternativ med varandra när en bokning utförs.

8.1.6 Utbildning i hantering av datasystem

När avvikelser mellan för-
kalkylerade och faktiska kostnader
ska upptäckas och spåras, kan
hjälpverktyget Diver användas.
Transportplanerarna har endast fått
en kortare utbildning av verktyget,
vilket medför att de har otillräcklig
kunskap om hur det fungerar, det
vill säga användarkompetensen är dålig. Dålig kunskap tror vi liksom
Allwood (1991) minskar motivationen vilket medför att transport-
planerarna alltför sällan använder systemet. En bättre utbildning av Diver
bör ske för att transportplanerarna ska uppmuntras till att utnyttja
systemet. Därmed kan relationen mellan komponenterna användarens roll
och utformning av försystem förbättras.

Även utbildningen i datasystemet CUPS var bristfälligt. Eftersom
transportplanerarna endast fick en dags upplärning av systemet, är de till
stora delar självlärda. Brist på utbildning tror vi kan medföra fler misstag
av användarna när de använder systemen. Det kan också hämma
användaren att utnyttja systemens alla funktioner, eftersom de blir rädda
för att göra fel.

8.1.7 Arbetssätt och rutiner

Om anställda inom en organisation arbetar på ett felaktigt sätt eller arbetar
efter bristfälliga rutiner, kan detta leda till problem i organisationens
ekonomiska redovisning, då fel uppgifter kan registreras i
redovisningssystemet. För att bryta rutiner måste de anställda få
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information om varför arbetssätt och rutiner är felaktiga och hur de ska
arbeta för att dessa ska förändras eller förbättras. Därefter kan individerna
justera sin arbetsinsats och på detta sätt kan problem, exempelvis
avvikelser, som uppkommer i ekonomiska redovisningen förhindras.
Enligt Nelson (1991) förekommer rutiner på olika nivåer inom en
organisation och kan ses som kärnkompetens inom organisationen. Genom
att anställda följer rutiner så kan en organisations ledning få kontroll. Vi
anser att detta resonemang kan utvecklas till att även gälla styrning av
avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska kostnader. För att en
företagsledning ska kunna styra med hjälp av rutiner förutsätter Nelson att
dessa följs strikt. Vi vill dock tillägga att för att en organisations ledning
ska kunna styra med hjälp av rutiner så måste först organisationens
anställda veta hur rutinerna ser ut. Om anställda utför rutiner på ett
felaktigt sätt blir det svårt för organisationsledningen att använda dessa
som ett styrhjälpmedel och därmed, enligt vår utveckling av Nelsons teori,
blir det svårt att styra över avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
kostnader.

En annan faktor som kan påverka anställdas rutiner och arbetssätt är att
låta organisationens individer ta del av och få information om
organisationens mål. Genom att individen känner sig delaktig i företagets
framgångar/motgångar försöker denne att förbättra sitt arbetsätt för att
organisationen ska lyckas. Mål ger enligt Hodge, Anthony & Gales (1996)
en organisations anställda råd och vägledning. Därför menar de att det är
viktigt att anställda blir informerade om hur målen ser ut och vad
organisationen strävar efter. Målens vägledning talar om för de anställda
vad de ska göra och hur de ska gå till väga. Den anställde blir motiverad
av målen och därmed uppmuntrar målen den anställde att göra de
arbetsuppgifter som han/hon förväntas utföra och utför dessa på ett så bra
sätt som möjligt.
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Alla transportplanerarna inom
Holmen Paper arbetar på
liknande sätt. Rutinerna kan
dock skilja sig något beroende
på vilken marknad transport-
planeraren arbetar med. En rutin
som kan påverka den
ekonomiska redovisningen är när
transportplanerarna får uppdaterade offerter av transportörer. Rutinen ska
utföras på lika sätt av alla transportplanerare oberoende av vilken marknad
de arbetar med. Det är meningen att ny information från transportör ska
läggas in i datasystemet CUPS omedelbart efter att transportplaneraren
tagit del av informationen. Transportkostnadskalkylen måste uppdateras
snarast, eftersom när kalkylen inte justeras i tid kommer avvikelse mellan
förkalkyl och faktisk kostnad vara större än den bör vara och bristande
relation uppkommer mellan systemkomponenterna transportkostnads-
kalkyl och användarens roll. Vår studie visar att prisjusteringssrutinen är
bristfällig eftersom den inte alltid följs. Beroende på transportplanerarens
arbetsbelastning kan andra arbetsuppgifter prioriteras före prisjusterings-
rutinen. Genom att arbeta mer strikt efter korrekta rutiner och arbetssätt
kan onödiga avvikelser som beror på bristfälliga rutiner undvikas.

Ett annat arbetssätt som är
bristfälligt inom Holmen Paper är
kontrollen av sluttransport-
fakturor. En av transport-
planerarna menar att det är svårt
att kontrollera sluttransporfakturor
eftersom säljkontoren bokar
sluttransporten och därmed kan
inte inkommande faktura prickas av om inte ansvarig transportplanerare
kontaktar ansvarigt säljkontor. En annan transportplanerare säger att
eftersom sluttransporterna är många till antal är det för tidskrävande att
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kontrollera alla inkommande sluttransporfakturor. Därför görs
stickprovskontroller. Båda arbetssätten medför att avvikelser mellan
förkalkylerade och faktiska kostnader blir större än vad den bör vara,
eftersom inte alla fakturor kontrolleras.

Rutinerna skiljer sig gällande vid vilken tidpunkt som transportplanerarna
behandlar och konterar fakturan. Detta berör transportfakturor från alla
delar av transporten. Om fakturan tillåts ligga för länge utan behandling
kan den komma att bokföras i fel period. Vi ser en brist i kontrollen av
avvikelser och därmed en brist mellan systemkomponenterna användarens
roll och faktiska kostnader, eftersom transportplanerarna arbetar på olika
sätt. Transportplanerarna bör informeras om hur avvikelsekotroll ska
utföras så att alla transportplanerare arbetar på samma sätt och följer
samma rutiner.

Med hjälp av EDI mellan transportör/speditör och Holmen Paper kan
datakvaliteten höjas genom att data återanvänds utan risk för felaktig
registrering. Avvikelserna mellan förkalkylerad och faktisk kostnad som
uppkommer på grund av misstag och felhantering kan därmed elimineras.

För att minska mänskliga hanteringstillfällen kan EDI användas. EDI är en
avancerad tillämpning av datakommunikation och med detta system kan
företag samverka med hjälp av datorer. Genom EDI kan den mottagande
datorn tolka det ankommande meddelandet. Den överförda informationen
är strukturerad på ett visst sätt som gör det möjligt att den automatiskt kan
bearbetas i ett system, överföras och bearbetas vidare i det mottagande
systemet utan några manuella ingrepp. (Tarkowski, Ireståhl, Lumsden,
1995)

Det vi kommit fram till i detta avsnitt ligger till grund för den allmänna
diskussionen om system. relationer och avvikelser.
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8.2 Diskussion
I denna analyserande del av uppsatsen har vi utgått från systemanalysen
och funnit avvikelser när problem uppstått mellan systemets
delkomponenter.

8.2.1 En utvecklad modell

När vi granskade Holmen Papers avvikelser mellan förkalkylerade och
faktiska kostnader i transportsystemet upptäckte vi att komponenten
”utformning av försystem” var en för omfattande delkomponent vilket
medförde att vi fann avvikelser som berodde på problem inom
komponenten. För att granska avvikelserna mellan förkalkylerade och
faktiska kostnader som uppkommer på grund av relationer inom denna
komponent skulle komponenten kunna delas upp i flera delkomponenter. I
stället för komponenten, utformning av försystem, skulle
transportsystemet, för att finna orsaker till avvikelser, kunna ha
delkomponenter för utformning av varje enskilt försystem, se figur 23. För
Holmen Paper betyder det två olika delkomponenter, men för andra
företag kan det betyda ett annat antal. Hjälpverktyget som inkluderades i
delkomponenten utformning av försystem, är nu uppdelad på de båda nya
delkomponenterna. Eftersom ett företag består av många olika system och
att ett system alltid är ett delsystem av ett större system (Churchman,
1996) kräver systemen en detaljerad och genomarbetad uppdelning för att
samtliga transportkostnadsavvikelser ska kunna spåras. Vår ursprungliga
modell av Holmen Papers transportsystem var därmed inte tillräckligt
detaljerad.
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Figur 23: En utveckling av transportsystemet

8.2.2 Relationer

Genom att ha studerat vårt fallföretag ur ett systemperspektiv påträffar vi
brister i de relationer som Kam (1990) beskriver. Vi ser att det är svårt för
vårt fallföretag att avbilda verkligheten med hjälp av modeller vilket
medför brister i den semantiska relationen. Datasystemens uppbyggnad
kan inte ge en precis avbildning av verkligheten, likaså speglar inte
transportkostnadskalkylen exakt de faktiska kostnaderna. Bristen i den
semantiska relationen orsakar därmed avvikelser mellan förkalkylerade
och faktiska kostnader. Vi ser även att företags olika datasystem, som i
realiteten är modelluppbyggnader, inte alltid är uppbyggda på liknade sätt,
vilket medför en bristfällig syntaktisk relation. Den bristfälliga relationen
mellan datasystemen medför att upptäckten av transportkostnadsavvikelser
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försvåras då modellerna, det vill säga datasystemen, inte använder sig av
samma språk. Med detta menas att dimensionerna i de olika datasystemen
inte stämmer överens.

Avvikelser kan bero på den pragmatiska relationen, då användaren inte
klarar av att hantera förekommande information (Kam, 1990). Användaren
kan påverka systemet, men systemet påverkar även användaren, vilket
medför att användare och system interagerar med varandra. De anställda
inom företaget, som i vår studie arbetar inom transportsystemet och med
transportkostnader, är betydelsefulla när avvikelser ska följas upp. Det är
de anställda som är användarna i systemet. Mänskliga misstag
förekommer inom alla organisationer vare sig människorna arbetar med
verkliga faktorer eller med modeller. Misstag visar att det även finns
brister i den pragmatiska relationen. Användarna i vårt fallföretag kan
ibland göra misstag både när de arbetar med datasystemen, men även med
de faktiska kostnaderna. Misstagen bidrar till avvikelser som uppkommer
mellan förkalkylerade och faktiska kostnader.

Vi ser genom ovanstående resonemang att det finns samband mellan
relationer och avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
transportkostnader, vilket styrker vårt antagande som vi satte upp i
metodkapitlet.

8.2.3 Avvikelser

I vår studie av orsaker till avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
transportkostnader utgick vi från Lönnqvists (1998) fyra faktorer:
felbedömningar när förkalkyl upprättas, felaktiga periodiseringar eller
felkonteringar, briser eller förtjänster i verksamheten under perioden samt
opåverkbara förändringar i företagets omgivning. Vi anser att dessa fyra
faktorer är alltför övergripande och att det finns fler orsaker till varför
avvikelser uppkommer. Om Lönnqvists fyra faktorer kompletteras med en
yttrligare faktor, felaktigheter i datafångsten, blir Lönnqvists modell mer
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fullständig. Vi menar att transportkostnadsavvikelser kan bero på felaktig
hantering och insamling av data. Grupperingen av kostnader kan till
exempel vara ologisk och därmed bidra till felaktigheter i datafångsten.

De fem orsakerna till transportkostnadsavvikelser är fortfarande mycket
övergripande. Om dessa ska kunna användas mer praktiskt bör de
finfördelas och detaljeras, vilket vi åstadkom genom en systemanalys.
Genom att åskådliggöra relationerna mellan systemets komponenter och
därmed avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska kostnader fann vi
åtskilliga orsaker till varför avvikelser uppkommer.

Denna diskussion styrker vår teori om att kunna spåra
transportkostnadsavvikelser med hjälp av systemanalys.

8.2.4 Helhetssyn

Vi anser liksom Churchman (1996) att ett systems helhet påverkas
negativt om bara de enskilda delarna i systemet fokuseras. En
effektivisering och förbättring i en delkomponent kan i många fall
försämra det totala systemets effektivitet och utveckling vilket ökar
systemets totala kostnader. Ett exempel är om ett företag investerar i ett
nytt avancerat och modernt försystem. Datasystemet är mycket effektivt
när det arbetar självständigt men om det inte har samma
dimensionsindelning som företagets övriga datasystem kan datasystemen
inte integreras med varandra på ett enkelt sätt. Därmed finns svagheter i
relationen mellan systemets komponenter. Resultatet blir att
delkomponentens effektivitetsförbättring motverkar helhetens effektivitet.
Detta påvisar vikten av att kunna se till systemets helhet och av att arbeta
utifrån ett system. Att arbeta utifrån helhetssynen i systemanalysen ger
enligt Arbnor & Bjerke (1994) förklaring och förståelse för en viss
problemsituation. Ovanstående resonemang styrker vårt sätt att spåra
orsaker till transportkostnadsavvikelser.
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9 Åtgärdsförslag

För att problemet med transportkostnadsavvikelser mellan förkalkylerade
och faktiska kostnader på Holmen Paper ska kunna lösas, måste flera
faktorer tas i akt. Det finns ingen enkel lösning för att minska uppkomna
avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska transportkostnader.
Problemet måste angripas från flera olika håll och gemensamt medverka
för att åstadkomma en mer lätthanterlig och rättvisande redovisningsmetod
av transportkostnaderna. Här följer en kortfattad sammanfattning av
åtgärdsförslag till Holmen Paper. För att få en större förståelse för
förslagen hänvisar vi till analysavsnittet, där bakgrunden till åtgärderna
diskuteras.

Vi tror att det är viktigt att ett flertal av de anställda inom en organisation
får utbilda sig på olika avdelningar inom organisationen för att få en
helhetssyn av företaget. Dessa individer kan vara en värdefull tillgång för
företaget. Vid förändringsarbete är det extra viktigt att de inblandade kan
se till organisationen som helhet, förstå hur en förändring påverkar andra
delar i organisationen och agera för det som är bäst för hela
organisationen. I vårt fallföretag Holmen Paper arbetar anställda inom ett
begränsat arbetsområde, vilket medför en specialistkunskap inom
arbetsområdet. Många är mycket kunniga och duktiga inom sitt
arbetsområde, men har dålig kunskap om andra områden inom företaget.
Enligt vår undersökning saknades djupgående kunskap angående
huvudboken EPOS när datasystemet CUPS, som är ett försystem till
EPOS, skulle byggas, vilket medförde att dimensioner och grupperingar
inte överensstämmer i de två systemen. Om fler personer hade haft en
helhetssyn av organisationen borde det hade varit lättare att utveckla
CUPS-systemet.

Holmen Paper har idag en kostnadsindelning i för-, huvud- och
sluttransport. Några av kostnadsposterna för transporter är svåra att enligt
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förnuftet hänföra till rätt kostnadsgrupp. Med en logisk kostnadsindelning
skulle färre mänskliga misstag göras. Indelningen skulle med fördel kunna
byggas på ansvarsfördelningen inom Holmen Paper. För att minska de
mänskliga felen skulle också en så enkel åtgärd som att förbättra
datasystemet CUPS layout kunna genomföras. Dagens utseende leder till
att användarna lätt begår misstag när de arbetar i systemet. CUPS
begränsning när det gäller att kunna justera inlagda uppgifter måste
ändras. Vi vet att en ändring också är på gång gällande detta på företaget.

Redovisningssystemet EPOS skulle kunna förbättras genom att renodlade
konton införs i systemet, vilket hör samman med diskussionen om
gruppering av kostnader på företaget enligt ovanstående resonemang. För
att kunna jämföra förkalkylerade och faktiska kostnader i huvudboken
borde de förkalkylerade kostnaderna fördelas på fler konton. Idag är de
endast fördelade på konton för för-, huvud- och sluttransport. Om EPOS
hade fler dimensioner som överensstämde med försystemens dimensioner
skulle information från de olika systemen dessutom kunna jämföras på ett
enklare sätt. Samma resonemang gäller de olika försystemen. Om de olika
försystemen hade fler gemensamma variabler skulle informationen från de
olika systemen komplettera varandra bättre och informationen skulle
kunna utnyttjas av fler användare på företaget.

För att utnyttja utvecklingen som har varit under de senaste åren inom
informationshantering och underlättandet av denna hantering skulle EDI
kunna utnyttjas på Holmen Paper. Exempelvis skulle antalet
hanteringstillfällen av information minska om en EDI-lösning skulle
användas för att skicka information mellan transportörer/speditörer och
Holmen Paper. En EDI-lösning skulle även kunna användas för att kunna
bokföra förkalkylerade kostnader i samma period som de faktiska
kostnaderna. Med en gemensam variabel, exempelvis transportnummer,
kan den förkalkylerade kostnaden kopplas ihop med den faktiska
kostnaden genom EDI-lösningen och elektroniskt godkänna fakturan från
transportör/speditör. En alternativ lösning till problemet med jämförandet
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av förkalkylerade och faktiska kostnader vore om de förkalkylerade
kostnader bokfördes i samband med att varje deltransport utförs. Den
tidsmässiga skillnaden mellan bokförd förkalkylerad kostnad och bokförd
faktisk kostnad skulle därmed minska och periodiseringsproblemet skulle
minska i omfattning.

Holmen Paper har inga allmänna strikta arbetssätt eller rutiner, vilket
motiverar de anställda att ta egna initiativ, vilket i sig är bra. För att styra
mer över hur arbetet med hanteringen av transporter går till skulle
företaget kunna göra upp vissa normer för exempelvis vad som skall
prioriteras när det är mycket att göra. En ordentlig utbildning i
datasystemen som transportplanerarna arbetar med skulle också ge större
möjligheter att styra hur arbetet utförs. Utbildningen skulle dessutom
medföra färre misstag i hanteringen av transporter, ett större utnyttjande
av systemens finesser samt minska rädslan för att göra fel.

Slutligen skulle vi vilja uppmärksamma hur transportkalkylen är
uppbyggd. Det är mycket viktigt att de standardkostnader som kalkylen
bygger på är aktuella och rättvisande. Det finns dock en gräns för hur
detaljerad underlaget för kalkyler ska vara, värdet av en ökad precision ska
jämföras med den extra kostnad som precisionen ger. Ett problem för
Holmen Paper har varit standardkostnadsberäkning av lager. För att bättre
kunna styra över lagerkostnaderna anser vi att en begränsning i antalet
lagringsdagar bör införas, vilket skulle innebära att företaget skulle
fortsätta att stå för lagringskostnaden, men börja ställa krav på kunden.

Av åtgärdsförslagen anser vi att det finns nio huvudfaktorer som Holmen
Paper bör fästa särskilt stort avseende vid. Dessa är:

•  Uppmärksamma helhetssynen
•  Gruppering av kostnader
•  Renodlade konton i redovisningssystemet
•  Försystem med överensstämmande dimensioner
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•  Tydlig datadesign
•  Bokföring av förkalkylerad och faktiska kostnad under samma period
•  Korrekta rutiner och arbetssätt
•  Utbildning av olika slag
•  Detaljerad transportkostnadskalkyl
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10 Slutsats

Syftet med denna uppsats är att utveckla och pröva en analysmetodik för
att spåra orsaker till transportkostnadsavvikelserna. I metoddelen angav vi
dessutom ett antagande om att orsakerna till avvikelser mellan
förkalkylerade och faktiska transportkostnader kan spåras till problem i
relationer mellan komponenterna i ett system.

För att kunna finna orsaker till transportkostnadsavvikelser byggde vi, från
systemperspektivet, en systemmodell utifrån vårt uppställda antagande.
Genom att studera studieobjektet indelat i olika systemkomponenter och
relationerna mellan dessa har vi begrundat en mycket komplex verklighet.
Med hjälp av systemanalysen har vi fått förståelse och kunskap om de
frågor som vi ställt upp i problemformuleringen.

Uppbyggandet av systemet och dess delkomponenter bör som tidigare
nämnts vara detaljerade och noggrant utvalda, så att det lätt går att se
svagheter mellan systemets komponenter och därmed var avvikelser
uppkommer mellan förkalkylerade och faktiska kostnader. Uppbyggnaden
av vårt system arbetades fram bland annat med hjälp av Kams modell om
olika relationer, Lönnqvists begrepp om orsaker till avvikelser och Arbnor
& Bjerkes (1994) generella normer för hur systemutformning ska utföras.
Under arbetets gång har vi bearbetat systemmodellen ur många olika
aspekter.

Vi prövade vår ursprungliga transportmodell på ett företag, vårt
fallföretag. Den empiriska studien gav oss information om företagets
transportsystem. Genom analys av fallföretaget kom vi till insikt att vår
ursprungliga transportmodell inte var tillräckligt detaljerad och därför
blev en revidering av modellen nödvändig. Därmed har vi tagit hänsyn till
den fjärde punkten i Arbnor & Bjerkes normer om systemutformning och
vidareutvecklat modellen.
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Genom att ha prövat transportmodellen på vårt fallföretag kan vi
konstatera att avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska
transportkostnader kan spåras till problem i relationer mellan olika
delkomponenter i ett system. Med hjälp av systemanalysen kan företag
med komplexa transportsystem få en överblick och helhetssyn över
systemet. Vi anser att systemanalysen är en utmärkt analysmetodik för att
spåra avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska transportkostnader,
eftersom man genom systemanalysen förutom helhetssynen kan få en
mycket detaljerad beskrivning av systemets olika delkomponenter och
därmed upptäcka jämförelseproblem mellan komponenterna. Vi anser att
företag som har samma uppbyggnad som vårt studieobjekt gällande
transporter med hjälp av systemanalys kan få god kännedom om hur
transportkostnadsavvikelser uppkommer.

Figur 24: En allmängiltig modell
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Den systemmodell som vi utvecklat och som är styrkt och undersökt med
hjälp av allmängiltiga modeller, begrepp och empiristudien anser vi är
begränsat generaliserbar. Vi har gjort en detaljerad indelning av
transportsystemet, prövat systemmodellen och genom empiristudier,
vidareutvecklat systemmodellen och konstaterat att den är ett väl fungerat
verktyg för att spåra orsaker till varför transporkostnadsavvikelser
uppkommer. Detta styrker modellens generaliserbarhet. Med begränsad
generaliserbarhet menar vi att det är företag med liknande
transportkostnadsstruktur som vårt fallföretag som kan utnyttja modellen
till att spåra avvikelser. Delkomponenterna som vi har valt i systemet finns
i alla företag som använder sig av transporter för att transportera gods till
kunder, vilket förutsätts för att modellen ska kunna generaliseras.
Undersökningar av andra företags transportkostnadshantering utifrån
systemmodellen kan  leda till andra slutliga rekommendationer än de vi
kommit fram till i vår studie, eftersom avvikelser mellan förkalkylerade
och faktiska kostnader kan bero på andra problem i relationer än de vi
upptäckt i vårt fallföretag.

Angående Arbnor & Bjerkes sista punkt i utformning av ett system, det
vill säga att systemmodellen skiftar beroende på vem som är analytiker,
samstämmer vi. Vi menar att vår systemmodell för att finna orsaken till
avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska kostnader inte behöver bli
densamma om någon annan hade utarbetat den. Vi anser dock, som vi
tidigare nämnt, att modellen kan appliceras på andra företag som hanterar
transportkostnader på liknande sätt, eftersom systemmodellens
komponenter är allmänna och finns i de flesta företag. Eftersom vår
systemmodell är generaliserbar, om än begränsad, behöver framtida
analytiker som vill finna orsaker till avvikelser mellan förkalkylerade och
faktiska transportkostnader inte bygga en ny modell, utan kan utgå från
vår systemmodell.

Vi vill avrunda denna uppsats med att understryka att om ett företag har
ett system utan jämförelsesvårigheter skulle detta företag inte ha några
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avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska transportkostnader. Ett
sådant företag finns sannolikt dock inte i realiteten, eftersom det alltid
finns icke påverkbara avvikelser. Kalkyler är en avbildning och kommer
sannolikt aldrig exakt att överensstämma med verkligheten.
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Bilaga 1

Frågor till transportplanerare

Hur sker fraktreservationen?

Vilken marknad gäller nedanstående frågor för?

Vilka områden ansvarar du för?

Beskriv mer utförligt hur du arbetar inom de olika marknaderna?

Beskriv ordermottagning mer utförligt inom de olika marknaderna? (per
telefon, fax?, hur lång tid tar processen?)

Hur går direkttransport till på de olika marknaderna, vad är för-, huvud-
och sluttransport?

Hur redovisas de faktiska kostnaderna?

Hur stor är tidsförskjutningen mellan när tjänsterna utförs och tills
fakturorna erhålls?

Skiljer sig tidsförskjutningen på olika marknader?

Hur ska de faktiska kostnaderna jämföras mot de förkalkylerade frakterna
för att hanteringen av kalkylavvikelserna skall bli enkel och korrekt?

Hur kontrolleras fakturorna?

Hur sker avstämning mellan förkalkyl och faktiska kostnader (faktura)?

Hur hanterar du nuvarande kalkylavvikelser?



Bilaga 2

Frågor till CUPS-ansvariga

Hur sker fraktreservationen?

Allmän beskrivning om CUPS-systemet.

Beskriv hur frakttabellerna är upplagda och hur avsättningen fungerar.
•  Informationsbärare, viktspecifikation, leveranssedel etc.?
•  Var lagras den upparbetade fraktavsättningen?
•  På vilken detaljnivå lagras informationen?

Beskriv vad som händer med fraktreservationen vid skapandet av fakturan.
(Hur och när förs fraktfilen över till huvudboken?)

Hur länge kan man se bokningen och en speciell order med
transportkostnader i systemet? Även efter fakturering?

Kan man finna faktiska fakturerade kostnader i CUPS? Hur detaljerat?

Är det samma nivå som de förkalkylerade kostnaderna?

Hur överförs dessa till huvudboken?

Hur hanteras nuvarande kalkylavvikelser?

Beskriv hur Diver fungerar och vad den är till för.

Hur kommer kostnaderna in till Diver?



Bilaga 3

Frågor till ekonomiansvariga

EPOS
Hur fungerar EPOS? beskriv EPOS

Beskriv EPOS koppling till övriga system, CUPS, KORE?

Hur ser de förkalkylerade kostnaderna ut som kommer in till EPOS?

KORE
Finns det något samband mellan transportkostnader i KORE och EPOS?

Hur arbetar fakturagruppen på bruken? Registrerar de (anställda på
fakturagruppen) fakturorna i EPOS eller KORE?

Går transportfakturan först till KORE sedan till EPOS eller till båda
systemen samtidigt?

Hur ser en transportfaktura ut och vad registreras i systemen?

På vilken nivå, kundnivå eller enbart total transportkostnadsnivå
(transportnummernivå), bokförs kostnaderna i EPOS och KORE?

Hur ska de faktiska kostnaderna jämföras mot de förkalkylerade frakterna
för att hanteringen av avvikelserna skall bli enkel och korrekt.

Är de faktiska kostnaderna på samma nivå som de förkalkylerade
kostnaderna?

Hur sker avstämning mellan förkalkyl och faktiska kostnader (faktura)?

Hur hanteras nuvarande avvikelser?



Bilaga 3

Hur säkerställs att saldot som kvarstår på kontonen för upplupen
fraktkostnader ej innehåller några kalkylavvikelser utan bara speglar en
korrekt periodisering?



Bilaga 4

Hantering och ansvar av transporter på olika
marknader

För att redovisa den stora mängden av marknadsvarianter gör vi vissa
generaliserar. Detta är möjligt eftersom vi har funnit återkommande
mönster i hanteringen av transporterna.

Transport inom Europa via terminal:

Säljbolagen i respektive land tar emot order från kund och registrerar detta
i datasystemet. De flesta båtarna blir automatbokade, men vid eventuella
fel och misstag bokas transporten manuellt av ansvarig transportplanerare.
Planeringen av transporterna bygger på de olika båtarnas ruttscheman och
kundens önskade leveransdatum.

Hanteringen av sluttransporter inom Tyskland och England skiljer sig
något från övriga terminalmarknader i Europa. Säljkontoret i Tyskland
erhåller frakträkningarna från sluttransportör innan de skickas vidare till
Holmen Paper där de konteras och bokförs.

Englands säljkontor betalar frakträkningen för transporten från terminal
till kund inom landet och skickar därefter samtliga transportfakturor en
sammanställning av dessa till Holmen Paper i Norrköping som krediterar
säljbolaget. Det rör sig om ett mycket stort antal transporter och
säljkontoret har ansvar för att frakträkning och offert stämmer överens. I
Norrköping konteras fakturorna och registreras i KORE.

Marknaden i Belgien har avvikande avtal gällande fakturering, jämfört
med övriga europeiska marknader. Fakturor till kunder i Belgien skickas
vanligtvis direkt när utlastningen från bruken utförs. När fakturan skapas
sker, som tidigare har nämnts, även bokföring av förkalkylerade
transportkostnader i EPOS. Detta innebär att kalkylkostnaden bokförs
samtidigt som frakten äger rum eller före frakten ägt rum.
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Transporter till Spanien, Portugal, Marocko och Kanarieöarna:

Båtarna lastas vid bruken och körs direkt till hamnarna i Spanien och
Portugal. Vanligen sker bokningen av båtarna automatiskt, men ibland
behöver manuella åtgärder göras. Precis som övriga säljbolag ansvarar
kontoret i Madrid för ordermottagningen. Dessutom ansvarar det spanska
säljkontoret för fakturorna för transporten från terminal till kund. På
samma sätt som det engelska kontoret betalar säljkontoret dessa fakturor.
De har också ansvar för att frakträkningen stämmer överens med offerten.
Efter cirka en månad skickas en sammanställning av transportfakturorna
till Holmen Paper i Norrköping som krediterar säljbolaget.

Transport till östra Medelhavet: Israel, Grekland, Cypern, Turkiet
och Malta:

På dessa marknader har agenter kontakten med kunderna. Agenten tar
kontakt med Holmen Paper med hjälp av fax, telefon eller post, när
transport önskas. Direct sales tar emot och registrerar order. Direct sales är
en avdelning inom Holmen Paper som fungerar som säljkontor på
marknader där Holmen Paper inte har egna säljkontor.
Transportplanerarna sköter samtliga transporter till dessa marknader, från
bruk till slutkund. För att kunna koordinera produktion och transport av
varor till dessa marknader krävs ett bra samarbete mellan agent, Direct
sales, produktionsplanering och transportplanerare.

Transporter till Norden och Baltikum:

Transportplanerarna ansvarar för transporter inom Norden och Baltikum.
Transporter till svenska kunder ansvarar bruken för. Inom marknaderna
Norden och Baltikum skiljer sig hanteringen av transporterna åt. I
Danmark finns ett säljkontor som håller kontakten med flertalet kunder.
Kunder i Norge och Baltikum tar kontakt direkt med säljkontoret
Nordengruppen som är stationerat på Holmen Paper i Norrköping och som
ansvarar för försäljning till Skandinavium, Baltikum och Ryssland. Så gör
också vissa kunder i Danmark.



Bilaga 4

Transporter till utomeuropeiska marknader:

På marknaderna i Japan och Indien sköter agenter kundkontakten.
Speditörer anlitas för att ordna transporten av gods med båt till
samlastningshamn i Europa och översjötransporten med containerfrakt.
Speditörerna kan även anlitas för att transportera containrarna från bruket
till den svenska utlastningshamnen, det vill säga redan innan containrarna
lastas på båtar. När Holmen Papers översjötransporter lämnar en europeisk
terminalhamn sänds en Bill of Lading till Holmen Paper. När Holmen
Paper erhållit denna sänds fakturan till kunderna. Bill of Lading sänds
även till mottagaren av godset som använder denna som ett kvitto för att få
kvittera ut pappret.

För containerfrakter till Australien, Nya Zeeland, Pakistan, Bangladesh,
Sri Lanka, Kina, Filippinerna och Malaysia nyttjas Bill of Lading på
samma sätt som på marknaderna i Japan och Indien. I dessa länder finns
dock inga agenter. Till Sri Lanka, Kina, Thailand, Filippinerna och
Malaysia transporteras mycket överskottspapper och lagerposter, det vill
säga papper som inte hämtats ut från olika lager. Dessa transporter sker
inte lika ofta som Holmen Papers övriga frakter.

Den amerikanska marknaden förses med papper batchvis, som fraktas med
båt via svensk terminal till terminal i USA. Frakten sker cirka en gång per
månad. Likaså sker faktureringen från rederi cirka en gång per månad.
Pappret är ofakturerat till dess att kunden plockar ut det från terminalen,
vilket kan ta upp till ett halvt år. Detta medför att det också kan dröja lång
tid innan bokföring av förkalkylerade kostnader sker, eftersom detta inte
görs förrän faktureringen till kund ägt rum.


