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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Vi har kommit i kontakt med ett fenomen: nyckeltalet 

försäljningsomkostnader per faktureringsvolym visar ett fem gånger högre 

värde i Sverige än i England på likvärdiga avdelningar i ett och samma 

företag. Det här fenomenet väckte vårt intresse och vi bestämde oss för att 

undersöka försäljningsomkostnader i Sverige och i England samt möjligen 

hitta en förklarning till dessa stora skillnader länderna emellan. 

Fallföretaget, som heter ALSTOM, bedriver en liknande verksamhet i 

Sverige och i England, de har samma organisationsstruktur, samma 

redovisningsprinciper att följa, liknande produkter att sälja etc. Trots detta 

så är försäljningsomkostnaderna i England 1,9 procent av faktureringen 

medan de ligger på 9,5 procent i Sverige. 

 

Denna problematik fångade vårt intresse och vi började leta efter litteratur 

på området, men upptäckte att det finns väldigt lite skrivet om 

försäljningsomkostnader och deras hantering i kalkyler. Dessa omkostnader 

betraktas i litteraturen ofta som en ”restpost” vilken helt enkelt bara 

adderas på priset på produkten. Däremot upptäckte vi att det diskuteras en 

del om kalkylrelevans. 

 

I slutet av 1980-talet startade Johnson och Kaplan den så kallade Relevance 

Lost-debatten där de påstod att produktkalkyleringen inte har förändrats 

nämnvärt sedan 1920-talet men att ”verkligheten” har genomgått stora 

förändringar under denna tidsperiod. Förutom att de ansåg att 

kalkylinformationen var missvisande så kritiserade de även att information 

kom alldeles för sent och att den var alltför aggregerad för att kunna utgöra 
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ett tillförlitligt beslutsunderlag. Den debatt som startades i och med detta 

har i det praktiska affärslivet lett till en del förändringar i synen på 

omkostnaderna och fördelningen av dessa, men som tidigare sagts så verkar 

försäljningsomkostnader ha blivit lämnad åt sitt öde och betraktas 

fortfarande ofta som en restpost. 

 

För att återgå till fenomenet som nämndes i början så består nyckeltalet av 

två delar, dels försäljningsomkostnader och dels fakturering. Vi vill redan 

nu säga att vi i den här uppsatsen kommer att fokusera oss på 

försäljningsomkostnaderna och lämna faktureringsvolymen därhän. 

Visserligen så påverkas såväl nyckeltalet 

(försäljningsomkostnader/fakturering) som bruttomarginal av 

faktureringsvolymen, men att även inkludera denna i uppsatsen skulle 

kräva mer tid i anspråk än vad vi har till förfogande för att slutföra denna 

uppsats. Med detta sagt så går vi vidare och diskuterar kring 

problemområdet 

 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Fenomenet visar att nyckeltalet, som påverkas både av 

försäljningsomkostnader och faktureringsvolym, skiljer sig mellan 

länderna. Vi utgår nu utifrån antagandet att försäljningsomkostnaderna 

även  skiljer sig mellan länderna. Vi ämnar alltså undersöka varför 

försäljningsomkostnader kan skilja sig åt mellan olika avdelningar i ett 

företag, trots att de strukturella förutsättningarna är likartade. Hur kan det 

komma sig att två avdelningar som har likartade förutsättningar kan 

redovisa skillnader på sina försäljningsomkostnader, trots att de ingår i 

samma koncern och har samma redovisningsprinciper att följa samt 



Inledning 
 

3 

liknande produkter att sälja? Detta är en fråga av principiell karaktär och av 

intresse för många företag, liksom det torde vara en intressant 

frågeställning för den akademiska världen då denna typ av omkostnader är 

föga omskriven och hos företag ofta hanteras schablonmässigt, trots att den 

i vissa verksamheter är en relativt omfattande kostnadspost. 

 

Den enklaste förklaringen skulle ju naturligtvis vara att de verkliga 

kostnaderna skiljer sig, och att den ena avdelningen är mer kostnadseffektiv 

än den andra. Kan det kanske bero på att marknaderna skiljer sig åt, att 

kundbasen är väldigt annorlunda? Kan förklaringen finnas i att 

produktmixen är annorlunda, att det på den ena marknaden efterfrågas 

enkla produkter med låga marginaler, medan det på den andra marknaden 

efterfrågas komplicerade och dyra produkter som ger höga vinstmarginaler 

för försäljaren? Om detta skulle vara fallet så är en intressant följdfråga 

varför detta inte omedelbart fångas upp i nyckeltalet. Vad är det som gör att 

vi inte direkt utifrån kalkylinformationen kan se vilken av enheterna som är 

effektivast? Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid jämförelser 

mellan olika enheter eller olika avdelningar?  

 

Eller är det kanske så att förklaringen inte alls står att finna i ”verkligheten” 

utan skillnaden uppkommer först då denna ska avspeglas i kalkylerna? 

Detta uppslag leder onekligen in tankarna på många intressanta teoretiska 

funderingar. Om verkligheten är likartad för de båda avdelningarna så 

borde ju även kalkylerna uppvisa samma resultat, förutsatt att samma 

kalkylmodell används. Kan skillnader i hur kalkylerna beräknas och vilka 

kostnader som inkluderas i kalkylerna påverka resultatet i den utsträckning 

vi såg i det aktuella fallet? Vad skulle det kunna få för konsekvenser 

rörande tillförlitligheten till kalkylinformationen? Vilka faktorer behöver 
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beaktas vid en jämförelse mellan kalkylinformation från olika avdelningar, 

olika företag eller olika länder för att man ska kunna lita på att jämförelsen 

inte beror på kalkylmässiga skillnader utan att skillnaderna är 

verklighetsanknutna? 

 

Detta tycker vi är intressanta och angelägna frågor att undersöka närmare. I 

denna uppsats ska vi koncentrera oss på försäljningsomkostnader för att se 

hur dessa hanteras och analysera vilka konsekvenser skillnader i 

hanteringen kan få. Vi hoppas därmed kunna besvara några av de 

ovanstående frågorna och bidra till en ökad förståelse kring problematiken 

med kalkylering av indirekta kostnader. 

 

På bilden nedanför illustreras var försäljningsomkostnader befinner sig i 

förhållande till andra kostnader. 

 
 
Figur 1. Försäljningsomkostnader i självkostnadskalkyl.  
Källa: Egen 
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1.3 SYFTE 

Syftet är att analysera försäljningsomkostnader med hänseende på deras 

urval och värdering i kalkyler. 

 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR OCH SPECIFICERING AV SYFTE 

Som syftet anger så ska vi fokusera oss på försäljningsomkostnader, och 

genom att använda detta begrepp så håller vi oss till självkostnadskalkylen 

och kommer inte att behandla andra kalkylvarianter.  

 

Vi ska analysera försäljningsomkostnaderna hos ett fallföretag för att ta 

reda på vilka kostnadsposter som är intressanta att titta på vid en jämförelse 

av försäljningsomkostnaderna mellan England och Sverige. Med urval 

menas att vi ska undersöka om kostnader hanteras på samma sätt mellan 

enheterna i fallföretaget eller om exempelvis olika kalkyleringstraditioner 

påverkar innehållet i enskilda kostnadsposter.  

 

Genom den information som vi får av att studera fallföretaget ska vi sedan 

finna de generella mönstren som går att överföra till liknande situationer 

och därmed kan vi nå en ökad kunskapstillväxt om problematiken kring 

hanteringen av försäljningsomkostnader. 
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2. METOD 

I följande avsnitt beskrivs den metod som används i studien, det praktiska 

tillvägagångssättet vid materialinsamling och databehandling. För att 

läsaren ska kunna bedöma studiens resultat förs dessutom en diskussion 

kring datas trovärdighet och relevans. 

 

Under varje underrubrik presenteras mycket kortfattat de teorier vi har 

haft som utgångspunkt i denna studie. Därefter beskriver vi hur vi har 

använt oss av den aktuella teorin och slutligen har vi valt att lägga in 

eventuell metodkritik under varje underrubrik. Det sista avsnittet i detta 

kapitel beskriver mer utförligt hur vi har genomfört studien och där 

förklarar och motiverar vi också de val vi har tvingats göra.   

 

2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS: CASESTUDIE 

Det finns tre vanliga sätt att ta sig an en studie av detta slag, nämligen 

genom en casestudie-, tvärsnitts- eller tidsserieansats. Valet styr i hög grad 

vilken typ av resultat studien genererar, genom att en casestudie går på 

djupet, tvärsnittsstudien har en större bredd och tidsseriestudien visar 

problemområdets utveckling över tiden. Av vårt syfte framkommer att vi 

önskar tränga ner på djupet i det valda problemområdet. Då det är 

casestudier som syftar till att generera djupare insikt och en 

helhetsförståelse för det specifika fallet finner vi det naturligt att använda 

oss av denna metod.  

 

Hur casestudier förhåller sig till teorier diskuteras av Keating (1995). Enligt 

honom kan casestudier användas till att bekräfta, utveckla eller förkasta en 

teori. Han utskiljer tre kategorier av casestudier: 
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 Teoriupptäckt, då målet med caset är att kartlägga nya, dynamiska 

och/eller komplexa fenomen som tidigare är outforskade eller 

otillräckligt förklarade av existerande teorier. 

 Förbättring av existerande teori. Denna punkt innehåller två aspekter. 

Den ena aspekten är att illustrera en existerande teori, med målet att 

framlägga argument för ett specifikt teoretiskt perspektiv och belysa 

aspekter som tidigare inte uppmärksammats. Den andra aspekten är 

att specificera en teori, med målet att göra den tillgänglig för bredare 

statistiska tester eller djupare casestudier. 

 Motargumentering av teori, kallas det då målet med studien är att 

utsätta en teori för kritisk granskning och falsifieringsprövning för att 

testa teorins giltighet.  

 

Utifrån Keatings kategorisering så är denna studie i första hand ämnad som 

ett teoriillustrationscase. Det vi vill bidra med till existerande teorier är en 

analys av hur försäljningsomkostnader hanteras.  

 

Enligt Yin (1994), som också tittar på relationen mellan teori och 

casestudie, finns det tre typer av casestudier som hjälper forskaren att testa 

teorier. Han urskiljer: kritiska case, som används för att testa en formulerad 

teori; extrema eller unika case, för sällan förekommande syndrom; och 

avslöjande (revelatory) case, som används då forskare ges möjligheten att 

observera och analysera ett fenomen som tidigare inte varit tillgängligt för 

vetenskapliga studier. 

 

Vi utgår i denna studie från ett empiriskt fenomen, som vi ska försöka 

förklara med stöd av existerande teorier. Det finns inte så mycket teorier 

skrivna just om försäljningsomkostnader, så på så sätt är vår studie lite mer 
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av avslöjande karaktär. Denna studie ger oss möjlighet att analysera ett 

relativt okänt fenomen och på så vis kan den vara ett litet bidrag till detta 

ämne.  

 

Casestudier kan innebära studie av ett eller flera case. En casestudie kan 

vara holistisk, vilket innebär analys av enda enhet, eller inbäddat case, 

vilket innebär analys av multipelenheter i samma case (Yin, 1994). I vår 

studie har vi valt att använda en casestudie, då vi analyserar ett företag, ett 

empiriskt fenomen i detta företag. Fast detta är samtidigt ett inbäddat case, 

då vi analyserar och jämför flera enheter i ett företagssegment i två länder. 

 

Enligt Yin (1994) behövs det i en casestudie, precis som i andra typer av 

forskning, en plan – en forskningsdesign. Denna ska bestå av flera olika 

komponenter, som anger vilka data som ska insamlas och hur dessa ska 

insamlas. Forskningsdesignen måste även säga vad som ska göras efter all 

datainsamling och detta indikeras av komponenter som logiskt länkar data 

till möjliga lösningar och kriterier för tolkning av resultaten. 

 

Yins (1994) komponenter kan även utskiljas i Eisenhardts (1989) teori om 

hur man genomför en casestudie. Denna består av flera steg: 

 att definiera en forskningsfråga,  

 att välja ett fall, 

 att kombinera metoder för multipeldatainsamling för att styrka den 

teoretiska grunden genom  triangulering,  

 att frekvent överlappa analys av data med datainsamling,  

 att analysera insamlade data för fallet, 

 att skapa hypoteser,  

 att jämföra teorier med för- och motargumenterande litteratur, 
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 att hitta teoretisk mättnad när det är möjligt och avsluta processen när 

förbättringsmarginal är liten. 

Genom att genomföra en casestudie på ett sådant sätt ger det möjlighet att 

hitta något nytt, att testa, hitta empirisk validitet, samt att vara oberoende 

från tidigare skriven litteratur och empiriska observationer. (Eisenhardt, 

1989) 

 

Eisenhardt (1989) rekommenderar att man i en casestudie jämför mellan 

fyra och tio olika case. Om det är mindre än fyra case finns det risk för 

svårighet att generalisera teorin och den empiriska grunden kan bli mindre 

övertygande. Vi analyserar bara ett case, dock är vårt case ett inbäddat case 

med analyser av sex enheter inom samma företag. Så vi ser inte detta som 

en begränsning för generalisering av våra slutsatser.  

 

Vi utgår från Eisenhardts (1989) och Yins teorier (1994) om hur en 

casestudie ska genomföras när vi utför vår casestudie. Vårt fall började med 

att vi fått reda på ett intressant empiriskt fenomen i ett företag. Vi valde då 

direkt att göra en casestudie över detta fenomen. Sedan började vi att samla 

in data samtidigt som vi förde många olika diskussioner kring ämnet för att 

slutligen kunna formulera vår forskningsfråga. Därefter analyserade vi vår 

forskningsfråga och företagssituation och begränsade oss till vad vi ska 

forska närmare om. Vi valde ut de avdelningar/produkter som skulle 

analyseras och hur vi skulle gå till väg.  

 

Vi började en omfattande datainsamling överlappande med analys av denna 

för att utröna vilka data vi behövde komplettera med. För att bättre förstå 

alla insamlade data och för att komplettera med ytterligare data, bestämde 

vi oss även för att intervjua ett flertal personer på företaget. Parallellt med 
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datainsamlingen letade vi efter lämpliga teorier för att bredare titta på 

ämnet. Vi jämförde olika litterära källor för att öka den teoretiska nivån och 

bygga intern validitet1. Samtidigt fortsatte vi studera litteraturen, insamlade 

data samt informationen erhållen från intervjuerna för att slutligen komma 

fram till våra slutsatser. 

 

 

2.2 DEN KVALITATIVA METODEN 

Inom vetenskapen brukar man i allmänhet skilja mellan två metodologiska 

ansatser för att utvinna kunskap, nämligen kvantitativ och kvalitativ metod. 

Forskaren gör ett strategiskt val mellan dessa utifrån den 

problemformulering han använder och de resurser som finns tillgängliga. 

Kvantitativ metod behandlar så kallade hårda, mätbara, fakta och har en 

styrka i att man kan använda sig av ett stort urval, mycket på grund av den 

höga graden av standardisering och strukturering. Det går att få fram ett 

mycket exakt och generaliserbart resultat, men risken är att det blir ytligt. 

Utrymmet för individuell anpassning är litet eftersom informanten 

begränsas till på förhand konstruerade kategorier eller svarsalternativ. 

(Holme m. fl., 1999) 

 

Den kvalitativa ansatsen präglas i högre grad av flexibilitet vad gäller 

närmandet till problemområdet. Den kvalitativa metoden har för avsikt att 

fånga det specifika hos det undersökta och därmed öka förståelsen för 

problemområdet. Avsikten är att skapa en djupare och mer fullständig 

uppfattning av det studerade. Denna kunskap kan sedan användas för att 

förstå andra liknande fenomen och den kvalitativa metoden bidrar på så sätt 

till en ökad kunskapstillväxt. (Holme m. fl., 1999)  
                                                 
1 För en diskussion om validitetsbegreppet se avsnitt 2.5 
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Vanliga former av kvalitativ metod är casestudier, kvalitativa intervjuer och 

deltagande observationer. I föreliggande casestudie väljer vi en kvalitativ 

ansats tack vare dess styrka att komma åt det mångtydiga och att det 

förhoppningsvis ska kunna ge oss en djupare förståelse för 

problemområdet. Vi försöker fördjupa oss i innehållet av insamlat material 

och komplettera detta med intervjuer och frågeformulär. 

 

 

2.3 DATAINSAMLING 

Datainsamlingsprocessen innebär i de flesta fall datainsamling via 

dokument, arkivdata, intervjuer, direkta observationer, participant-

observationer och fysiska artifakta. (Yin, 1994) 

 

Dokument är information som används i princip alla case. Det kan vara 

brev, memoranda, agenda, rapporter, administrativa dokument, formella 

studier, urklipp från tidningar och dylikt. Arkivdatainsamling innebär olika 

serviceregister, organisationsregister, kartor, ritningar, namnlistor, 

personalregister, besiktningsdata med mera. Dokument och 

arkivdatainsamling är stabila källor som kan finns kvar och kan uppsökas 

av flera forskare eller av samma forskare vid olika tillfällen, de är exakta 

och de kan omfatta långa tidsperioder. Nackdelar med detta kan vara att 

dokument väljs selektivt, att rapporter är skrivna subjektivt eller att 

dokument kan vara blockerad. (Yin, 1994) 

 

I vårt case har datainsamlingen mestadels skett genom dokumentinsamling, 

arkivdata samt genom intervjuer. Vi samlade dokument, såsom olika 

rapporter och presentationer, samt arkivdata som kalkyler, utskrifter från 

caseföretagets ekonomisystem, uppgifter om personal, registeruppgifter, 
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med mera. Vi fick mycket information från de svenska enheterna, däremot 

var vår tillgång till dokumentation och arkivdata om de engelska enheterna 

delvis begränsad och konfidentiell. Vi återkommer till hur vi hanterade 

denna problematik när vi skriver om vårt praktiska tillvägagångssätt i 

avsnitt 2.6. 

 

Yin (1994) definierar tre principer för datainsamling. Det är data från 

multipelkällor, utveckling av en casestudiedatabas och att bibehålla en 

kedja av data för att öka informationsreliabiliteten i caset. I vårt fall 

använder vi oss mest av den första principen – multipeldatakällor, som 

innebär att det görs en form av datatriangulering.  

 

Triangulering kan beskrivas som att forskaren använder sig av flera olika 

informationskällor för att belysa det studerade objektet ur flera 

infallsvinklar. Patton (1999) definierar fyra typer av triangulering: data-, 

forskare-, teori- och metodtriangulering. För att uppnå datatriangulering så 

har vi sökt information från flera olika källor; tidigare (kvantitativa) 

studier2, skriftlig information om företaget, utdrag ur kalkylsystemet på 

fallföretaget, samt genom intervjuer. Vi har fått en blandning av primära 

och sekundära källor, samtidigt som vi har hämtat information både från 

företaget och från källor oberoende av fallföretaget, varför vi känner att vi 

uppnått en bra spridning på datainsamlingen. Då vi är två författare till 

denna uppsats så har vi sinsemellan kunnat föra en kritisk diskussion kring 

det insamlade materialet samt under analysarbetet, och detta hoppas vi har 

bidragit till en viss grad av forskartriangulering. 
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2.4 INTERVJU & FRÅGEFORMULÄR 

Detta avsnitt anser vi nödvändigt att ta med för att vi har valt att 

komplettera insamlade data med intervjuer i denna casestudie och då finns 

det vissa saker som måste uppmärksammas. Patton (1999) skiljer mellan tre 

olika inriktningar på kvalitativa intervjuer; 

 Informell konversationsintervju, 

 Intervjuguide och 

 Standardiserad intervju med öppna frågor. 

 

Den informella konversationsintervjun är den typ som är minst strukturerad 

och mest flexibel. Den vilar uteslutande på spontant uppkomna frågor och 

respondenten upplever sällan att han/hon blir intervjuad. Denna 

intervjuform används vanligtvis när forskaren har möjligheten att möta 

samma respondent vid flertalet tillfällen. 

 

En möjlighet att komma till rätta med problematiken att säkerställa att 

respondenten svarar helt i linje med deras personliga övertygelse är just att 

återkomma till samma respondenter vid flera tillfällen för att på så vis 

jämföra resultaten från de olika tillfällena. I vår studie fanns det dock inga 

praktiska möjligheter att göra detta på grund av egen tidsbrist och bristande 

möjligheter att boka fler intervjutider. 

 

Intervjuguiden är något mer strukturerad och den baseras på i förhand 

utvalda teman. Det finns inte några färdiga frågeformuleringar utan enbart 

riktlinjer. Frågeformuleringarna kommer spontant och det utvecklas något 

                                                                                                                                               
2 Som exempel kan nämnas Ask och Ax studie av svensk verkstadsindustri (Ask och 
Ax, 1997). 
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av en konversation kring temat. Detta förfarande är vanligt vid 

gruppintervjuer. 

 

Den standardiserade intervjun med öppna frågor bygger på i förväg 

utformade frågor som ställs i samma ordningsföljd från intervju till 

intervju. Denna intervjuform har en begränsad flexibilitet och den används 

när man vill minimera variationen mellan olika respondenters svar samt för 

att reducera intervjuareffekten. Nackdelen med denna intervjuform är att 

den inte tillåter forskaren att följa upp nya ämnen och nya spår. Patton 

(1999) menar att man med fördel kan kombinera intervjuguiden med den 

standardiserade intervjun med öppna frågor och dra nytta av deras 

respektive fördelar.  

 

I föreliggande studie väljer vi att kombinera intervjuguiden med den 

standardiserade intervjun med öppna frågor. Vi gör detta på bland annat 

följande sätt; vi utformar först en mängd teman utifrån vilka frågor sedan 

utarbetas. Hela tiden lämnar vi möjligheten öppen för att ställa följdfrågor 

då nya intressanta ämnen förs in i intervjun av respondenten. Dessa nya 

ämnen förs sedan in, ifall det är lämpligt, i nästkommande intervjuer. 

Dessutom bearbetas och kompletteras frågorna efterhand genom de teorier 

vi parallellt tar del av samt i samspel med de erfarenheter vi erfar under 

intervjuernas gång.  

 

Kombination av intervjuguiden med den standardiserade intervjun med 

öppna och fria frågor använde vi till intervjuer i Sverige. I England däremot 

använde vi enbart den standardiserade intervjun som vi skickade till 

respondenterna via e-post. Vi ställer samma frågor som i intervjuerna i 

Sverige, fast i det här fallet har större delen av frågorna alternativt svar och 
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bara en del av frågorna är öppna. Detta innebär att vi får mindre och mer 

styrd information än vi skulle få om vi skulle intervjua de personligt. 

Samtidigt hade vi ont om tid och frågeformulär med alternativt svar innebar 

att engelsmän behövde mindre tid på sig för att svara frågorna och detta i 

sin tur gjorde att vi snabbare kunde erhålla deras svar.3 

 

 

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 

En studies validitet avser huruvida man mäter det man avser att mäta. 

Enligt Yin (1994) måste casestudier representera en logisk sekvens och 

detta görs genom att utvärdera kvaliteten på det empiriskt utförda arbetet 

genom fyra vanligt förekommande tester. Dessa är: 

 

 begreppsvaliditet 

 intern validitet  

 extern validitet  

 reliabilitet  

 

Begreppsvaliditet betyder att begrepp som studeras har korrekta operativa 

mått, det vill säga mått som hjälper forskaren att fånga den empiri som är 

nödvändig för att ge ett nyanserat och heltäckande svar på studiens syfte. 

Viktigt är också att försöka undvika subjektiva bedömningar vid insamling 

av data. Ett sätt vi använder för att uppfylla kraven på begreppsvaliditet är 

genom att samla material från olika källor, samt att vi under intervjuerna 

                                                 
3 Att vi har använt oss av olika intervjumetoder till de olika enheterna kan föranleda 
vissa funderingar kring om intervjuerna har gett jämförbar information eller om de olika 
intervjumetoderna kan påverka studiens resultat. För ett utförligare resonemang om 
detta hänvisas läsaren till metodkapitlets sista avsnitt 2.6. 
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använde öppna frågor vilket gjorde att respondenterna gavs möjligheten att 

berätta om aspekter som de själva bedömer som viktiga i sammanhanget. 

 

Intern validitet betyder att etablera relation till orsak, där vissa villkor leder 

till andra villkor, att avse överensstämmelsen mellan begrepp och de 

operationella definitionerna av dem. Den interna validitetens uppgift är att 

säkerställa logiken mellan empirin och studiens slutsatser. Viktigt för att 

uppnå en intern validitet blir i vårt fall att intervjua rätt personer, inkludera 

jämförbara enheter samt att utföra dataanalysen på ett korrekt sätt. 

 

Den externa validiteten är generaliserbarheten av våra slutsatser. Vi ämnar 

med denna uppsats undersöka ett fenomen. För att hämta empiriskt material 

att analysera så har vi valt att göra en jämförelse på ett företag. Den 

företagsspecifika informationen skiljer sig naturligtvis från andra företag, 

men vad vi är ute efter är att finna de allmängiltiga dragen hos fenomenet 

och alltså inte hos företaget i sig. Därför finns det fog för att hävda att våra 

slutsatser kan generaliseras. 

 

Reliabiliteten åsyftar ett resultats tillförlitlighet, det vill säga att om en 

annan forskare skulle göra om samma studie, med samma metoder, så skall 

resultaten bli desamma. Det som kan påverka en kvalitativ studies 

reliabilitet är intervjuareffekter, standardiseringsproblem och 

tolkningsproblem (Svenning, 1999, sid 59 ff). Intervjuareffekten kan aldrig 

helt reduceras. Dock kan vissa åtgärder vidtagas för att reducera den, 

exempelvis genom att småprata med respondenten innan intervjun samt 

genom frågornas utformning. Standardiseringsproblem reducerar vi genom 

följdfrågor, en flexibel intervjumall, samt att materialanskaffningen har 

skett från flera av varandra oberoende källor. Tolkningsproblemen 
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överbrygger vi till viss del genom att författarna sinsemellan för en kritisk 

dialog kring data samt att intervjuerna är bandade eller, som i 

engelsmännens fall, nerskrivna av respondenterna. 

 

 

2.6 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Vi började vårt arbete med att vi fått ett empiriskt fenomen från ALSTOM. 

Vi letade efter mer information i litteratur samt samtalade med vår 

handledare på universitetet och vår handledare på företaget (som är 

controller för ALSTOM Customer Service i Sverige) för att komma fram 

till och formulera vår forskningsfråga. Då vi bara hade tio veckor på oss att 

genomföra arbetet blev det nödvändigt att införa vissa begränsningar, 

exempelvis vid val av antal enheter.  

 

Samtidigt som vi införskaffade information genom litteraturstudier så fick 

vi genom vår handledare på fallföretaget information om hur enheterna 

fungerar, deras kalkyler samt tillgång till information om deras 

försäljningsomkostnader.  

 

Tillsammans med vår handledare på företaget valde vi att begränsa oss till 

att analysera tre enheter inom Customer Service (CS) i Sverige och tre CS-

enheter i England. Vi jämförde kalkyler för samtliga svenska avdelningar 

och valde ut de enheter som uppvisade de största skillnaderna i resultat. 

(Vilka dessa enheter är beskrivs i Empirikapitlet senare i uppsatsen. Där 

finner läsaren även organisationsscheman som visar både de undersökta 

enheternas placering i organisationen och även var i organisationen de 

intervjuade personerna återfinns.) 

 



Metod 

18 

För att hitta förklaringar till skillnaderna mellan enheterna bestämde vi oss 

för att intervjua enheternas chefer. Vi bedömde att det var dessa personer 

som bäst kunde hjälpa oss att nå fram till syftet. Vi vill här påpeka att en av 

enhetscheferna endast var tillfällig på den posten och att han i vanliga fall 

är säljare. Vi tog tillfället i akt och ställde vissa frågor till honom som rörde 

hans roll som säljare vilket gav oss intressanta, kompletterande 

upplysningar. Vidare valde vi även att intervju den person som är ansvarig 

för ekonomiavdelningen på Customer Service i Sverige, för att genom 

henne skaffa oss en fördjupad förståelse för hur kalkylsystemet på företaget 

fungerar.  

 

Valet att genomföra kvalitativa intervjuer faller sig naturligt på grund av 

denna metods flexibilitet och djupskapande karaktär. Vi förberedde 

frågorna och skickade dem i förväg till cheferna. Tre intervjuer på en till en 

och en halv timme var skedde på plats i företagets lokaler i Finspång. Den 

fjärde intervjun genomfördes via telefon på grund av ett längre geografiskt 

avstånd till respondenten. Under intervjuerna kunde vi ställa flera 

kompletterande frågor och respondenterna var fria att berätta mer om sin 

verksamhet. Vi spelade in samtliga intervjuer på band. Det bandade 

materialet transkriberades vilket medförde flera fördelar. Dels fick vi en bra 

genomgång av materialet i lugn och ro, materialet blev lättare att överblicka 

och därmed enklare att analysera och jämföra. 

 

För att kunna inhämta information från de engelska enheterna behövde vi 

erhålla den engelska controllerns samt den engelske CS-chefens samtycke. 

Det är också anledningen till att vi inte har haft några direkta kontakter med 

England utan våra kontakter har förmedlats via CS-segmentets controller i 

Sverige. En nackdel i sammanhanget var att vi själva inte kunde påverka 
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vilka engelska enheter som skulle komma att ingå i studien mer än att det 

skulle vara en enhet som orsakar försäljningsomkostnader och att den 

naturligtvis ska tillhöra Customer Service England. Senare visade det sig 

att en av de engelska enheterna (enhet 3) inte har någon försäljning och 

därmed inte heller någon fakturering. Detta gör att det inte heller är möjligt 

att beräkna något värde på nyckeltalet för denna enhet, men vi valde ändå 

att behålla denna enhet i studien då den orsakar försäljningsomkostnader 

(genom att den utför offertarbete åt andra enheter inom Customer Service) 

och det är ju försäljningsomkostnader vi ska studera.  

 

Den första frågemallen, som var en direkt översättning av den svenska 

intervjumallen skickades via e-post till enhetscheferna för de tre engelska 

enheterna. Dock ansågs denna frågemall vara alltför omfattande och 

tidskrävande att besvara. Dessutom efterfrågade vissa frågor information 

som de engelska enheterna inte ville lämna ut.  

 

Under tiden som vi försökte få de engelska enheterna att delta i vår studie 

så hann vi genomföra intervjuerna i Sverige, vilket vi bedömer som en 

styrka då vi kunnat använda intervjumallen vid upprepade tillfällen och 

utveckla denna utifrån den information vi fick under intervjuerna. 

Frågemallen till de engelska enheterna kunde därför omarbetas då vi nu 

hade en bättre bild av vilka frågor som gav oss den för studien nödvändiga 

informationen. Den nya frågemallen som skickades till England innehöll ett 

minskat antal frågor, samt att många av frågorna hade gjorts om till frågor 

med färdiga svarsalternativ. Därigenom fick vi en frågemall som var 

mindre tidskrävande att fylla i, samt att frågor som efterfrågade alltför 

konfidentiell och för studien mindre relevant information kunde utelämnas. 
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Detta medförde att vi snabbt efter detta andra utskick fick våra frågor 

besvarade.  

 

Att vi inte kunde använda samma intervjumall eller ens samma 

intervjumetod för informationsinhämtningen från de olika enheterna kan 

ses som ett reliabilitetsproblem. Dock vill vi påpeka att de frågor som togs 

bort behandlade strategi, vinstmarginaler och faktureringsvolymer, det vill 

säga sidofrågor som inte har direkt relevans för att kunna besvara syftet. 

Dessutom är ju inte intervjuerna den enda informationskällan eftersom vi 

även hela tiden hade tillgång till kalkylinformation om samtliga enheter. 

Intervjuerna bör snarare ses som ett verktyg vi använt oss av för att få en 

djupare förståelse för innehållet i kalkylernas olika delar samt hur 

enheterna hanterar sina kostnader och hur detta återspeglas i kalkylen. 

Slutligen bör nämnas att intervjumallarna finns bifogade och återfinnes i 

slutet av denna rapport så att läsaren själv kan skaffa sig en bild av de 

förändringar vi tvingades göra.  

 

Insamlat material från intervjuer, frågeformulär samt material från vår 

handledare i företaget behandlade vi vidare för våra analyser. Vi använde 

olika tabeller för att jämföra det insamlade materialet och för att kunna 

presentera resultatet tydligare. Databehandlingen krävde mycket 

analyserande och jämförelser mellan exempelvis olika kalkyler samt vissa 

uträkningar.
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3. KALKYLERING 

Intentionen med detta kapitel är att ge en teoretisk bas beträffande 

kalkylering, dess historia, värde, syfte och självkostnadsmetod samt 

kalkylmässiga kostnader. Detta är bakgrunden till diskussionen om 

försäljningsomkostnader som presenteras i nästa kapitel. 

 

3.1 KALKYLERINGSHISTORIA 

För att bättre förstå hur produktkalkyler ser ut idag inom olika företag, 

behöver man följa dess historiska utveckling och motiven till dess 

tillkomst. Trender för företagsstyrning och produktkalkylering har varit 

olika under olika tidsperioder. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 

 

Redan på 1700-talet utvecklades det vi kallar idag för bidragskalkylering.     

Med den industriella revolutionen på 1800-talet tillkom 

självkostnadsberäkningen eller dess föregångare. Kalkylerna inkluderade 

alla kostnadsposter, som ansågs vara nödvändiga för en sund konkurrens. 

Detta började i Frankrike år 1827 med Godard, som insåg behovet av en 

självkostnadskalkyl, där avskrivningar och ränta ska inräknas. 1878 påstod 

Battersby att större företag med ett brett sortiment behövde mer formella 

system där omkostnaderna skulle fördelas med ett enda pålägg. Med ökad 

och mer differentierad mekanisering krävdes en uppdelning av 

omkostnader efter kostnadsställen med differentierade pålägg, hävdade 

bland andra Schmalenbach på 1899. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 

 

I början av 1900-talet började en diskussion om valet av påläggsbaser 

såsom arbetstid, arbetslön, maskintid med mera. Med detta utvecklades 

även en diskussion om behovet av fullständig kostnadsfördelning liksom 
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kritiken till densamma. 1903 utvecklade Hess resultatdiagram för att visa 

kostnadernas volymberoende. 1912 införde Taylor standardkostnader i 

kalkyler. 1923 underströk Clarke behovet av differentierade kalkyler för 

olika beslutssituationer. Schmalenbach, 1930, föreslog alternativkalkyler 

med gränskostnad eller gränsnytta som styrpriser. Förslag till enhetliga 

kalkylsystem för olika branscher utvecklades i principer för 

självkostnadsberäkning 1936. (Nehler, 2001) 

 

Under 1940-1950-talen upptäcktes brister med självkostnadskalkylering 

och därför presenterades nya metoder baserade på rörliga kostnader. Olika 

kalkylmetoder skulle användas i olika kalkylsituationer. Bidragskalkylering 

och täckningsbidragsanalyser samt idéer om variabilitetsredovisning, som 

har likheter med dagens ABC- tänkande, presenterades. (Alnestig och 

Segerstedt, 1997) 

 

På 1970-talet började ekonomisystemen datoriseras, vilket öppnade nya 

möjligheter för produktkalkyleringen. Sedan enhetliga principer 

presenterats hände mycket, exempelvis direkt lön blev en allt olämpligare 

bas för fördelning av omkostnader. Johnsson och Kaplan (1987) startade 

"Relevance lost" debatten, som handlade om att kalkylerna inte speglar 

verkligheten. De utvecklade en ny kalkylmodell ABC-kalkylering 

("Activity Based Costing"), där omkostnaderna fördelas mer exakt. 

(Alnestig och Segerstedt, 1997) 

 

Avslutningsvis kan man säga att grunden till dagens kalkyler lades i början 

av 1900-talet. Produktkalkylering som var en fråga om att beräkna 

lagervärde med användning av rätt grova schabloner vid fördelning av 
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omkostnaderna, har utvecklats till produktkalkylering med differentierade 

pålägg och mer noggrann fördelning av omkostnaderna. 

 

 

3.2 UTVECKLING AV TVÅ KALKYLSKOLOR 

Ur ett historiskt perspektiv delas redovisningssystem in i två olika klasser, 

en som är skattdominerad och den andra som betraktas som kommersiellt 

driven (Nobes m.fl., 2000). Dessa klasser delas vidare in i mindre klasser. 

Den kommersiellt drivna klassen delas in i ”business economics”, dit 

Nederländerna hör, och ”business practice” som England och USA 

influerat. Till England-influerade grupper hör bland annat England och 

Australien. Skattdominerade klassen fördelas vidare till bland annat 

”statute-based”, dit Tyskland hör, och ”economic controll”, dit Sverige hör.  

 

Detta visar att kalkyltraditioner utvecklats i två olika kalkylskolor, den ena 

brukar kallas för tyska skolan, där Sverige ingår, den andra är anglosaxiska 

skolan där bland andra England ingår. Kalkylsituationen i praktiken skiljer 

sig i de båda skolorna och presenteras i tabellen nedan. 
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Kalkylsituation Tysksvenskkalkylering Anglosaxisk kalkylering 
Vanligaste kalkylmetod Utvecklad 

självkostnadskalkyl 
Självkostnadskalkyl 
(påläggsmetoden) 

Kostnadsreduceringsfokus Indirekta kostnader Direkta kostnader 
Syfte med kalkylen Noggranna och korrekta 

produktkostnader 
Ansvarsredovisning 

Kalkylen är primärt en 
källa för 

Internredovisning Externredovisning 

Antal kostnadsställen Många, ofta flera tusen för 
större företag 

Fåtal, ofta ett ända för en 
hel fabrik 

Tvåstegsfördelning Vanligt förekommande Ses som något nyskapande 
via ABC 

Differentierade pålägg Vanligt förekommande Oftast endast direkt lön 
som bas 

Kapitalkostnader Ingår vanligtvis i kalkylen Ingår vanligtvis ej i 
kalkylen 

 
Figur 2. Tysksvenskkalkylering och anglosaxisk kalkylering. 
Källa: Nehler H. (2001), ”Activity-Based Costing”, licentiatavhandling, Linköpings 
universitet. 
 

Det stora skillnaden mellan tysksvensk och anglosaxisk kalkylering är att i 

Sverige bör produktkalkylerna innehålla alla förväntade kostnader 

inklusive räntekostnader och kapitalkostnader. Anglosaxiska kalkyler 

däremot innefattar vanligtvis inte dessa kostnader. 

 

Även om det finns skillnader i praktiken vad gäller kalkyleringstraditioner, 

så är den teoretiska grunden liknande för båda skolorna. För att 

standardisera kalkyleringen införs enhetliga principer för 

självkostnadsberäkning i Sverige. Dess motsvarighet införs även i andra 

länder. 
 

Enhetliga principer i Sverige 

Redan vid 1900-talets början fanns i Sverige en diskussion kring bidrags- 

och självkostnadskalkylering. På den tiden rekommenderades en 
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prissättning i anslutning till gränskostnader och samtidigt förordades 

självkostnadsberäkning för att säkerställa en långsiktig kostnadstäckning. 

Under åren mellan de båda världskrigen vidareutvecklades kalkyler i 

praktiken.  Större företag började indela sina kostnader alltmer i detalj, man 

tog hänsyn till varierande penningvärde, deflation, började beräkna 

standardkostnader, gjorde budgetuppföljning. Stor inverkan i praktiken fick 

självkostnadsinriktade läroböcker av Kristensson 1923 och Sällfors (1922) 

samt de principer för kalkylering av avskrivning, ränta och 

penningvärdesvariationer som presenterades av Schultz 1923. (Alnestig och 

Segerstedt, 1997)  

 

Företag, som betraktades som seriösa och kalkylerade alla sina kostnader, 

började hotas av andra företag, som kalkylerade annorlunda. De sist 

nämnda företagen inkluderade inte alla sina kostnader i kalkylerna, vilket 

innebar att deras priser blev lägre på marknaden och detta ledde till att de 

seriösa företagen riskerade att gå i konkurs. Det uppkom därmed en önskan 

från de hotade företagen att standardisera kalkyleringen. Debatten om detta 

inleddes mellan debattörer från Volvo, inspirerade av amerikansk 

kalkylmetodik, och debattörer från ASEA, vilka var inspirerade av den 

tyska kalkylskolan. ASEAs tankar vann större acceptans. Professorn i 

industriell ekonomi vid KTH, Sällfors och ASEA-ingenjören Schultz 

initierade terminologikommittén år 1927, som senare ledde till Sveriges 

Standardiseringskommission (SIS) år 1931. Svenska Teknologiföreningen 

framställde tillsammans med SIS ett förslag om "Enhetliga principer för 

självkostnadsberäkning" 1936. "Normer rörande enhetlig terminologi vid 

industriell kostnadsberäkning" anpassades efter EP-terminologin och 

fastställdes som definitiv standard 1938. (Alnestig och Segerstedt, 1997)  
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Enhetliga Principer (EP) standardiserade kalkyleringen i Sverige.  

Grundläggande för EP var att företaget skulle kalkylera alla sina förväntade 

kostnader, utslagna på produktenheterna. ”Självkostnaden skulle innefatta 

en ersättning för vad som förväntades kräva för att vidmakthålla och 

förnya företagets både fasta och rörliga resurser. Den skulle också 

inkludera ränta på både eget och främmande kapital i företagets 

tillgångar” (Alnestig och Segerstedt, 1997, s. 16). Indirekta kostnader kan 

emellertid inte alltid fördelas i proportion till de direkta, till exempel 

lönerna. (Alnestig och Segerstedt, 1997)  

 

Underlag till en minikalkyl fanns inom självkostnadskalkylen, vilket 

omfattade rörliga kostnader och gav en undre prisgräns för respektive 

produkt.  

 

Enhetliga principerna var inte accepterade av alla och det fördes fram kritik 

mot EP-kalkylen som ansågs ha en för stel grundval för exempelvis 

prissättning, produktval och metodval. Kalkylinstruktioner som åtminstone 

delvis bygger på EP utarbetades därefter inom en rad branscher, som till 

exempel, "kalkylering och kontoplan för skoindustri 1950", "kalkylering 

inom textilindustrin av Frenckner 1954" etc. (Alnestig och Segerstedt, 

1997)  

 

Även idag finns ett behov av kalkylprinciper. Dock kan EP inte alltid 

uppfylla dessa på grund av att förutsättningarna förändras och att 

produktkalkylering är ett bredare begrepp än förut. (Alnestig och 

Segerstedt, 1997) 
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Enhetliga kalkylsystem i Storbritannien 

Förslag till enhetliga kalkylsystem för olika branscher presenterades i 

England och i USA vid sekelskiftet 1900 och kom så småningom att bli till 

praktisk användning. (Alnestig och Segerstedt, 1997) Detta gick kortfattat 

till på följande vis. Kostnadsfördelning fick en ökad betydelse i 

Storbritannien i början av 1900-talet då ”uniform cost accounting schemes” 

introducerades. En reform genomfördes för att komma till rätta med bland 

annat prisdumpning på marknaden. Reformen eftersträvade stabilitet 

genom en bred uppslutning kring en överenskommelse om 

redovisningsregler. (Ahmed m. fl., 2000) 

 

De två världskrigen har också påverkat redovisningsrutinerna på så sätt att 

staten satte upp regler för kalkylering och prissättning för att företag inom 

den svagt konkurrensutsatta försvarsindustrin inte skulle kunna profitera på 

statens behov av krigsmaterial under krigen. Den brittiska regeringen inte 

bara instiftade nya redovisningslagar och procedurer vid offentlig 

upphandling utan den övervakade även dessas implementering och 

efterlevnad i företagsvärlden genom myndighetsverk såsom ”the Ministry 

of Munitions, Aviation and Defence”, ”Public accounts committee”, 

”Technical cost officers” med flera. Industriella och sociala organisationer, 

redovisningsbyråer och handelsförbund samarbetade med regeringen vid 

framtagandet av dessa lagar och regler. (Ahmed m. fl., 2000) 

 

Det ska även nämnas att det vid tiden kring första världskriget debatterades 

en del om redovisningsprinciper, både företag emellan och inom den 

akademiska världen. Det var alltså ingenting nytt som regeringen kom med. 

Det nya låg istället i den omfattande lagstiftningen av redovisningsregler 

för offentlig upphandling som infördes. (Ahmed m. fl., 2000) 
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Under och efter det andra världskriget nåddes breda överenskommelser om 

lämpliga redovisningsrutiner som grundade sig på handelsnormer, 

traditioner och statens redovisningsregler. Resultatet blev att företag vid 

den här tiden började använda det standardiserade redovisningssystemet 

som i första hand regeringen tog fram. Det faktum att det har varit många 

intressentgrupper som har deltagit i framtagandet av 

redovisningsprinciperna har gjort att många grupper (såsom regeringen, 

investerare och företagen själva) får en stor del av sina respektive 

informationsbehov tillgodosedda genom det enhetliga 

redovisningssystemet vilket också har gjort att det har levt vidare. (Ahmed 

m. fl., 2000) 

 

 

3.3 KALKYLVÄRDE  

Produktkalkyleringen sker mycket traditionsenligt i de flesta företag. 

Kalkyleringstekniken utvecklades redan på 1920-talet och har inte ändrats 

mycket sedan dess. Däremot har förutsättningarna för företagen förändrats 

drastiskt under de senaste årtiondena enligt Alnestig och Segerstedt (1997). 

 

Idag är exempelvis konkurrensen betydligt hårdare än förr genom en 

ökning i internationell handel och i antalet globala aktörer. Även 

produktionstekniken har ändrats till att bli mer mekaniserad och 

automatiserad, vilket bland annat innebär att det bundna kapitalet ökat. 

Arbetskostnader som direkt belastar olika produkter har således fått allt 

mindre betydelse. (Alnestig och Segerstedt, 1997) 

 

Tidigare var kalkylobjektet en enskild order, produktenhet eller 

produktslag. Numera är besluten mer sammanhängande och kan gälla hela 
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sortiment av produkter. Det viktigaste för ett företag är en framgångsrik 

affärsidé och strategi. Om dessa inte är lyckosamma, så kan inte goda 

kalkyler rädda företaget. Förändringar inom områdena teknologi och 

marknad, tvingar fram en konstant omprövning och bevakning av rutinerna 

för kalkylering. (Alnestig och Segerstedt, 1997)  

 

För att kalkylen ska uppfylla sin roll, måste den ha ett värde. Det betyder 

att kalkylen måste spegla verkligheten, den ska kunna kopplas till andra 

system i företaget och vara aktuell för intern och extern redovisning. Vidare 

bör kalkylens relation till användaren beaktas; vad behövs, vad används 

och vad borde användas/tas hänsyn till.  

 

För att illustrera kalkylvärdet används Kams (1990) modell: 

 

 
Figur 3. Kalkylvärde.  
Källa: Egen. 
 

Johnson och Kaplan (1987) lyfte upp debatten om "Relevance lost", om 

kalkylens relevans till verkligheten. De diskuterar problem som kan 



Kalkylering 

30 

uppkomma när ett företags redovisningssystem misslyckas med att ta fram 

rättvisande kalkylinformation. Användning av orelevanta kalkyler kan leda 

till att företagen inte kan räkna ut produktkostnader, får felaktig 

information om produkters lönsamhet och inte kan hantera omkostnader 

rätt. Felaktiga beslut kan tas på grund av felaktiga kalkyler. De menar att 

idag tas all information från ett kalkylsystem, men i framtiden borde 

företagen har två olika kalkylsystem, ett för de strategiska besluten och det 

andra för kortsiktig information. 

 

Kalkylen ska överensstämma med övriga modeller i företagen. Alla som 

utnyttjar kalkylsystemet måste vara medvetna om hur allt i systemet hänger 

ihop, vad utdata betyder och även kunna samordna det med budgetering 

och redovisning samt material- och produktionsstyrningen. 

 

Det är även viktigt att inse den pragmatiska relationen mellan kalkylen och 

användaren. Om ett företag saknar kultur att använda en viss kalkylmodell, 

så kan inte kalkylen kopplas till användaren. För att kalkylen ska ha ett 

värde, måste den anpassas efter användarens behov. 

 

 

3.4 SYFTE MED KALKYLER 

Kalkylen används främst som ett underlag för olika beslut som ska tas i 

företagen. Syfte med kalkylen kan vara resultatberäkning, prissättning, 

lönsamhetsbedömning, prestationsmätning, produktkalkylering, 

budgetarbete, internprissättning, lagervärdering med mera (Ax m.fl., 2001).  

 

Från Ask och Ax (1997) studie framkommer att kalkylerna som 

beslutsunderlag i svensk verkstadsindustri används främst för prissättning, 
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investeringar, lönsamhetsanalys, lagervärdering, kostnadskontroll, 

budgetering och transferpriser. Deras studie visar att kalkyler används både 

som förkalkyl och efterkalkyl. Efterkalkyler upprättas av nära 80 procent 

av företagen. Den största andelen av dessa upprättas dock endast för 

budgetering och prissättning mot marknaden och av kortsiktigt slag snarare 

än av långsiktigt slag. 

 

Enligt Frenckner (1986) kan syftet med kostnadsberäkningen vara 

prissättning, planering eller kontroll. Alnestig och Segerstedt (1997) 

påpekar att produktkalkylerna måste varieras efter beslutsituationen, men 

också bygga på en gemensam kalkylfilosofi. Företaget kan använda 

produktkalkyler som en vägvisare och en länk mellan det operativa planet 

och strategin. 

 

Syftet med kalkyler kan även vara prestationsmätning för att utvärdera 

företagets verksamhet. Mått för prestationsmätning kan vara finanser, 

kunder, personal, tid, produktivitet och kvalité. Prestationsmål ska knytas 

till valda mått på prestationer och ange den nivå på prestationsmåttet som 

eftersträvas. Prestationsmålen ska vara realistiska, accepterade, påverkbara, 

motiverande, inte för höga och möjliga att uppnå. Personalen i företaget bör 

ha kunskap om hur de prestationer som mäts kan påverkas samt ska 

informeras om utfallet av prestationsmätningen. (Ax, 2001) 

 

Olika kalkyler bör användas för olika beslutsituationer. Vid beslut med 

kortsiktiga konsekvenser användes med fördel operationella kostnader 

(kortsiktiga särkostnader) som beslutsunderlag. Vid beslutssituationer med 

långsiktigare konsekvenser eller vid komplexa situationer bör beslutas 

fattas med ledning av de långsiktiga särkostnaderna. Kalkyler för olika 
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beslutssituationer ska uppfattas som planmässiga variationer ur ett 

sammanhängande kalkylsystem, men det betyder inte att de kan utformas 

hur som helst. Beslutsfattare ska inte grunda sitt beslut enbart eller kanske 

ens främst på kostnadskalkyler, när produkter och tjänster ska prissättas, 

produkter väljas och inköps- eller andra marknadsbeslut ska göras. Dessa 

beslut måste genomgående orienteras efter marknadsförutsättningarna nu 

och på sikt, samt företagets kompetens, kapacitet, med mera. (Frenckner, 

1986) 

 

 

3.5 SJÄLKOSTNADSKALKYLEN 

Det finns två dominerande kalkylmetoder: bidragskalkylen och 

självkostnadskalkylen. I denna uppsats beskrivs självkostnadskalkylen på 

grund av att vår intention med uppsatsen är att undersöka 

försäljningsomkostnader och omkostnader finns ju som bekant endast i 

självkostnadskalkylen. 

 

I en självkostnadskalkyl ska samtliga kostnader inkluderas. Särkostnader 

och fördelade samkostnader utgör självkostnaden. Med ”samtliga 

kostnader” omfattas både direkta och indirekta kostnader (eller 

omkostnader). Direkta kostnader fördelas direkt på kalkylobjektet. 

Omkostnader fördelas först på kostnadsställen och sedan via 

fördelningsnycklar till kalkylobjektet som orsakade kostnaden. (Ask & Ax, 

1997). 

  

Ursprunglig självkostnadskalkyl (1940-talet) innebär att AFFO 

(försäljnings och administrationsomkostnader) fördelas direkt på 

tillverkningskostnaden. I utvecklad självkostnadskalkylen (1980-talet) 
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dominerar tvåstegsfördelning där AFFO fördelas med differentierade 

pålägg. Mer avancerad är ABC-kalkyleringen där omkostnader fördelas 

mycket noggrant. (Nehler, 2001) 

 

 
Figur 4. Utveckling av självkostnadskalkyl.  
Källa: Egen. 
 

Resultat från Ask och Ax (1997) studie visar att självkostnadskalkyl 

dominerar bland företagen i svensk verkstadsindustri. 90 procent av 

företagen använder självkostnadskalkylen antingen som enda metod (58 

procent) eller i kombination med bidragskalkylen (32 procent). Företag, 

som har båda metoderna, använder självkostnadskalkyl som huvudsaklig 

kalkylmetod. Däremot är bidragskalkylen ett komplement vid särskilda 

studier. (Ask & Ax, 1997) 

 

Självkostnadskalkylen anses ge en stabil grund för prissättningsbeslut och 

andra produktrelaterade beslut. Denna kalkylmetod används även för 

interprissättning, lagervärdering, kostnadskontroll, etc. (Ask & Ax, 1997) 

 

Underlag för självkostnadskalkylen 

Olika kostnader måste registreras för att kalkylen ska kunna beräknas. 

Tidredovisning är en stor kostnad som måste registreras. Andelen direkt tid 

i förhållande till den totalt arbetade tiden kallas för debiteringsgrad. 

Eftersom exempelvis tjänsteföretag inte kan lagra sina produkter är 
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debiteringsgraden en viktig styrparameter, som ofta kraftigt påverkar 

företagets resultat. Även icke-debiterbar tid brukar följas upp relativt 

noggrant med indelningar i tid för till exempel, utbildning, väntetid, tid för 

försäljning, administrativt arbete etc. Karakteristiskt för många 

uppdrag/projekt är att matchningen mellan kostnader för nedlagda resurser 

tidsmässigt är förskjuten från intäkter för utförda prestationer. Inkomsterna 

kommer kanske inte in förrän projektet är slutfört eller åtminstone 

genomfört till stor del. Att följa ett projekts ackumulerade utgifter och 

inkomster är ett sätt att gå till väga för att fånga projektets resultat, som 

egentligen inte säger något om prestationerna under en enskild tidsperiod. 

Därför väljer företag olika sätt att registrera och hantera tidredovisning i 

sina kalkyler. (Ax m. fl., 2001) 

 

 

3.6 KALKYLMÄSSIGA KOSTNADER, DERAS URVAL OCH VÄRDERING 

Johansson (1994) definierar kalkylmässiga kostnader som ”... de i 

penningar utryckta, med verksamheten normalt sammanhängande 

uppoffringar av material, hjälpmedel, arbete och tjänster m m som kan till 

sitt värde ungefärligt förutberäknas” (ibid, s. 27). Enligt honom kan 

kalkylmässiga kostnader återföras till olika urval (bokföringsmässiga och 

kalkylmässiga merkostnader) och olika värdering. 

 

Urval 

Urvalsfrågan handlar om vilka kostnader som ska tas med i kalkyleringen. 

Det finns ofta en överensstämmelse mellan bokföringsmässiga och 

kalkylmässiga kostnader, de utgör därför såväl bokföringsmässiga som 

kalkylmässiga kostnader. Kostnader för material, löner, hyra och energi 

utgör typexempel på sådana. De kostnader som inte ska inkluderas i 
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kalkyleringen är bokföringsmässiga kostnader som inte utgör 

kalkylmässiga kostnader, det vill säga bokföringsmässiga merkostnader. 

Exempel på sådana är verksamhetsfrämmande kostnader, bolagsskatt och 

bokföringsmässiga ränte- och avskrivningskostnader. Kalkylmässiga ränte- 

och avskrivningskostnader och lön i enskild firma är exempel på 

kalkylmässiga kostnader som inte återfinns i den externa redovisningen, 

men som ska inkluderas i kalkyleringen. De benämns därför kalkylmässiga 

merkostnader. (Ax m. fl., 2001) 

 

Värdering 

Värderingsfrågan handlar om hur resurser ska värderas, det vill säga 

prissättningen av dem. När det gäller resurser som anskaffas i en tidpunkt 

men som används under flera perioder uppkommer i tider med 

prisförändringar (inflation) skillnader i den värdering som görs ur 

bokföringsmässig och kalkylmässig synpunkt.  

 

Den centrala skillnaden är den mellan anskaffningsvärden och 

nuanskaffninsgsvärden. Eftersom värderingen skiljer sig åt, behöver hänsyn 

tas till det. Det görs genom att bokföringsmässiga värden byts ut mot 

kalkylmässiga värden. Den externa redovisningen är anskaffningsbaserad, 

det vill säga den bygger på de värden som var aktuella när resurserna en 

gång anskaffades. Produktkalkyleringen däremot är i inflationstider 

nyanskaffningsbaserad. Det innebär att resurser ska värderas till priser som 

gäller för återanskaffning av dem vid kalkyltillfället, det vill säga till 

marknadsvärde. Det motiveras med att företagets kapacitet ska bevaras och 

att ersättningsanskaffningen ska säkerställas.  
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Att bestämma resursers nyanskaffningsvärden vid varje kalkyltillfälle kan 

vara mycket arbetskrävande. Därför används i praktiken ofta förberäknade 

värden, så kallade standardkostnader, på olika resursslag löpande i 

verksamheten. (Ax m.fl., 2001) 
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4. FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER 

I detta kapitel presenteras teorier beträffande försäljningsomkostnader. 

Inledningsvis beskrivs försäljningsomkostnadernas plats i en 

självkostnadskalkyl, vilket följs av teorier om försäljningsomkostnader. 

Avslutningsvis presenteras hur försäljningsomkostnader hanteras i 

praktiken. 

 

4.1 FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER I EN SJÄLVKOSTNADSKALKYL 

Kostnadskomponenterna i Enhetliga principers 

självkostnadsberäkningsmall utgör grunden för kalkylmallarna i de flesta 

företag. De vanligaste kostnadskomponenterna i självkostnadskalkylen i 

svensk verkstadsindustri är följande (Ask & Ax, 1997): 

 Direkta kostnader (direkt lön, direkt material, direkt teknik/maskin) 

 Omkostnader (tillverknings-, material-, teknik/maskin-, forsknings- 

och utvecklingsomkostnader) 

 Direkt försäljningskostnad 

 Administrationsomkostnader 

 Försäljningsomkostnader  

 Administrations- och försäljningsomkostnader, AFFO (företag som 

räknar administrations- och försäljningsomkostnader tillsammans) 

 Speciella direkta tillverkningskostnader 

 Andra tillverkningsrelaterade omkostnader 

 

I kalkylerna inkluderar de flesta företag direkta kostnader och omkostnader. 

Däremot inkluderar endast 46% av företagen administrationsomkostnader, 

37% av företagen försäljningsomkostnader och 10% av företagen 

administrations- och försäljningsomkostnader (AFFO) i sina kalkyler. 
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Detta betyder att ungefär hälften av företagen endast beräknar 

tillverkningskostnaderna i sina kalkyler medan den andra hälften beräknar 

självkostnaden (tillvekningskostnader plus AFFO). (Ask & Ax, 1997) 

 

Självkostnadskalkyler i andra länder tar med liknande 

kostnadskomponenter som de svenska företagen, men enligt Cooper (1987) 

så ignoreras ofta AFFO i dagens kalkylsystem. 

 

Kostnadsstruktur 

 
Figur 5. Kostnadsstruktur.  
Källa: Egen. 
 

Företag strukturerar sina kostnader i direkta och omkostnader (indirekta) 

med utgångspunkt i vilket sammanhang och/eller efter var i företaget de 

uppstått. I kalkyllitteraturen understryks ofta att proportionen mellan 

direkta kostnader och omkostnader har förändrats som resultat av 

förändrade tillverknings- och marknadsförhållanden. Den utbredda 
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uppfattningen är att andelen omkostnader ökar och direkta kostnader utgör 

endast en mindre andel av självkostnaden. (Alnestig & Segerstedt, 1997; 

Cooper, 1988) 

 

Ask och Ax (1997) ifrågasätter denna uppfattning i sin studie av 

verkstadsindustri. Resultat från deras studie visar att andelen direkta 

kostnader dominerar i beräkningen av självkostnaden. Direkta kostnader 

utgör 65% och omkostnader 35% av kostnadsstrukturen. Författarens 

förklaring till den utbredda uppfattningen att kostnadsstrukturen inte 

överensstämmer med resultatet från studien, är att proportionen mellan 

direkta kostnader och omkostnader förändrats, men för de flesta företag 

inte i en sådan utsträckning som görs gällande. Den andra förklaringen är 

att företagen kan påverka sina direkta kostnader och omkostnader, det vill 

säga öka ”minskade” direkta kostnader och reducera andelen ”ökade” 

omkostnader. Studien tyder på att företagen är väl medvetna om 

kostnadsfördelningsproblematiken.  

 

Vid tillverkning av produkter eller tjänster uppstår alltid indirekta 

kostnader (omkostnader) och någon form av omkostnadsfördelning blir 

nödvändig. Kostnaderna kan omfördelas per produkt eller produktgrupp 

eller så kan hela avdelningen ses som resultatbärare. Det är viktigt att 

fördela kostnaderna i proportion till hur olika produkter/avdelningar orsakat 

kostnaderna. Det finns inget sätt som är rätt eller fel vad gäller fördelning 

av omkostnader, utan det beror på bransch, organisation, 

personsammansättning etc. (Frenckner, 1986) 

 

Enligt Ask och Ax (1997) studie så dominerar självkostnadskalkylen med 

tvåstegsfördelning svenska företags kalkyler. Tvåstegsfördelningen innebär 
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att omkostnaderna som orsakas av ett visst kalkylobjekt först samlas per 

kostnadsställe och sedan fördelas till kalkylobjektet. Ask och Ax (1997) 

urskiljer två huvudsakliga tillvägagångssätt vid fördelning av omkostnader: 

 

 Omkostnader samlas per kostnadsställ och fördelas sedan vidare till 

kalkylobjekt med fördelningsnycklar. 

 Omkostnader samlas i en eller flera omkostnadskomponenter och 

fördelas sedan vidare till kalkylobjekt med separata 

fördelningsnycklar. 

 

Drygt 80 procent av företag i Ask och Ax (1997) studie använder den första 

metoden för fördelning av tillverkningsrelaterade omkostnader. 64% av 

företagen använder samma metod för fördelning av administrations- och 

försäljningsomkostnader. 

 

Kostnadsställen 

Företagets underliggande verksamhet bestämmer vilka och hur många 

kostnadsställen som ska användas. En organisatorisk enhet eller delar av 

enheten utgör oftast ett kostnadsställe. Exempel på kostnadsställen kan vara 

avdelningen inom tillverkning, produktionsgrupp, enstaka maskiner, eller 

dylikt. Det bör vara möjligt att avgöra hur stor andel av omkostnaderna 

som orsakas av varje kalkylobjekt. För att nå en rättvisare fördelning av 

omkostnaderna bör dessa etableras på lägre nivåer i företaget och inte på 

företagsnivå, där komponenter är allt för aggregerade. (Ask & Ax, 1997) 

 

Det går inte generellt att säga hur många eller vilka kostnadsställen ett 

företag ska använda. Det beror på det enskilda företaget och dess 
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underliggande verksamhet. Enligt Cooper (1987) har många företag för få 

och för stora kostnadsställen. 

 

Ask & Ax (1997) studie från svensk verkstadsindustri visar att drygt 80 

procent av företag använder sig av olika kostnadsställen och att knappt 

hälften av dessa använder mer än 15 kostnadsställen. Enligt författarna 

liknar svensk kalkylpraxis den internationella. 

 

 

4.2 FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER I TEORI OCH PRAKTIKEN 

 
4.2.1 EP OM FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER OCH DERAS URVAL 

EP definierar försäljningskostnader som "samliga företagets kostnader för 

viss produkt intill dess densamma är levererad och betald" (s.37, Enhetliga 

principer, 1937). Försäljningskostnaderna omfattar inte bara kostnaderna 

för det egentliga försäljningsarbete, utan även kostnaderna för produkternas 

förvaring i lager, expedition, emballering och leverans.  

 

I försäljningskostnader inräknas försäljningsadministration 

(försäljningschef etc.); resande, avlönade agenter och övriga representanter; 

offertavdelning; kreditupplysning; orderavdelning; faktureringsavdelning; 

inkassering; försäljningsstatistik och marknadsanalys; reklamavdelning; 

lager (produkter, avsedda för försäljning); expedition.  

 

Kostnadsslag för försäljningsorganisation som enligt EP ingår i 

försäljningskostnaderna är   

 löner och provisioner,  

 lokalhyra, ljus och värme,  
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 förbrukningsmaterial,  

 telefon, telegram och porton,  

 resor och representationskostnader,  

 kostnader för annonser, reklammaterial etcetera,  

 ränta (även försäkringskostnader och nedskrivningar),  

 ränta för utestående fordringar,  

 emballagekostnader,  

 utgående frakter och transportförsäkringar,  

 inkassokostnader,  

 kundförluster. 

 

Försäljningskostnader inkluderar både fasta (t.ex. löner, hyra) och rörliga 

kostnader (till exempel: försäljningsprovisioner, vissa resekostnader). 

(Enhetliga Principer, 1937) 

 

Försäljningskostnaderna fördelas i direkta och indirekta (omkostnader). 

Direkta försäljningskostnader (exempelvis emballage) kan knytas direkt till 

en viss produkt. Indirekta försäljningskostnader (exempelvis resor) kan 

hänföras till en viss produktklass. Omkostnaderna till dessa ska då hänföras 

till denna produktklass. Försäljningsomkostnader som är gemensamma för 

olika produktklasser bör fördelas mellan dessa så noggrant som möjligt, så 

att varje produktklass i största möjliga mån täcker de kostnader som den 

har orsakat. (Enhetliga principer, 1937) 

 
4.2.2 ANDRA TEORIER OM FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER 

Vid försäljningsverksamhet förekommer ett antal poster, som måste 

särskiljas. Dessa är till exempel tilläggs- och avdragsposter till 

försäljningspriset och mervärdeskatt. Leveranskostnader redovisas som 
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intäkter (rörelsekostnader). Intäktsreduktioner (rabatter) är en post som inte 

innebär egna uppoffringar av resurser och därför behandlas dessa inte som 

rörelsekostnader.  Särkostnader (exempelvis provisioner eller offertarbete) 

kan behandlas som direkta kostnader som helt eller delvis debiteras 

kunderna. En annan post som man borde skilja är försäljningsomkostnader. 

(Johansson m.fl., 1994) 

 

Johansson specificerar vad han menar med försäljningsomkostnader på 

följande sätt: ”Försäljningsfunktionen svarar för lagringen och 

marknadsföringen av de färdiga produkterna. De kostnader för denna 

funktion som ej direkt hänförs till kostnadsbärarna, benämns 

försäljningsomkostnader” (Johansson m.fl., 1994, s. 108).  

 

Samtliga försäljningskostnader behöver följas upp då beräkningar av dem 

kan  erfordras exempelvis vid prissättningen. Försäljningsomkostnader 

uppstår vid olika funktioner inom företaget som försäljningsledning, 

säljfunktion, agenter och övriga representanter, reklam, försäljningsstatistik 

och marknadsanalys, offertavdelning, orderavdelning, 

faktureringsavdelning, lager och säljvaror, expedition och 

inkassoavdelning. Det kan i större företag vara nödvändigt att upprätta 

kostnadsställen för dessa funktioner. (Johansson m.fl., 1994) 

 

Johansson (1994) delar upp nämnda funktioner i två grupper, en som avser 

orderanskaffning (säljfunktion, agenter, reklam etc.) och en som avser 

orderfullgörande (fakturering, expedition med mera). Kostnader för 

orderanskaffning har ökat kraftigt i förhållande till kostnaderna för 

orderfullgörande på grund av medvetna satsningar att uppnå en viss 

försäljning för produkter och produktgrupper. (Johansson m.fl., 1994) 
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De viktigaste kostnadsslag som Johansson anser ingår i 

försäljningsomkostnaderna, liknar de kostnadsslag som tas upp i Enhetliga 

principer (se 4.2.1.). Försäljningsomkostnaderna kan betraktas som 

samkostnader för produktenheterna och därmed som fasta kostnader, fast 

det uppstår även rörliga särkostnader som exempelvis provisioner till 

resande. (Johansson m.fl., 1994) 

 
4.2.3 FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER I PRAXIS 

I detta avsnitt redogörs för resultatet om försäljningsomkostnader från Ask 

och Ax (1997) studie som undersökte svenska företag inom 

verkstadsindustrin. 

 

Som det sagts tidigare så använder ungefär hälften av de undersökta 

företagen självkostnadskalkyl för att beräkna självkostnaden, dvs 

tillverkningskostnad plus administrations- och försäljningsomkostnad. Det 

innebär att drygt 47 procent av de undersökta företagen beräknar sina 

försäljningsomkostnader (37 procent beräknar dem som en separat 

kostnadspost i kalkylen och drygt tio procent beräknar dem som AFFO, det 

vill säga försäljningsomkostnaden och administrationsomkostnaden 

sammanslagen). 

 

Försäljningsomkostnadens andel av ett kalkylobjekts självkostnad varierar 

mellan 0,5 och 25 procent och utgör i genomsnitt 7 procent av 

självkostnaden. 

  

Nästan två tredjedelar av företagen samlar försäljningsomkostnaderna per 

kostnadsställe och fördelar sedan dessa med fördelningsnyckel till 

kalkylobjektet. Drygt en tredjedel av företagen samlar sina 



Försäljningsomkostnader 

45 

försäljningsomkostnader i en eller flera omkostnadskomponenter som 

sedan fördelas vidare till kalkylobjekt med fördelningsnycklar. Bara drygt 

en procent använder båda metoderna. 

 

De flesta företag använder sig av olika kostnadsställen men antalet 

kostnadsställen varierar. Det finns inga siffror på hur 

försäljningsomkostnader fördelas men knappt hälften av företagen påstås 

använda fler än 15 kostnadsställen för fördelning av tillverkningsrelaterade 

omkostnader. Kostnadsställen är oftast avdelning, produktgrupp eller enhet. 

(Ask & Ax, 1997) 
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5. EMPIRI 

Med detta kapitel inleds den empiriska delen av uppsatsen. Inledningsvis 

beskrivs fallföretaget samt varje enhet för sig själv. Sedan diskuteras 

företagets självkostnadskalkyl. Avslutningsvis diskuteras 

försäljningsomkostnader, deras urval och värdering i de svenska och 

engelska enheterna. All information om fallföretaget är hämtat från 

ALSTOMs hemsida och deras årsredovisningar samt 

företagspresentationsmaterial. Materialet för beskrivning av enheterna är i 

första hand hämtat från våra intervjuer med enhetscheferna. 

  

5.1 ALSTOM  

ALSTOM är en av de världsledande aktörerna inom energi- och 

transportbranschen. Det är ett globalt företag med mer än 118 000 anställda 

som är verksamma i 70 länder. Företaget har sitt huvudkontor i Paris och 

finns noterat på börserna i Paris, London och New York. Omsättning för år 

2002 beräknas vara 23 miljarder euro. 

 

ALSTOM utvecklar, konstruerar och tillverkar samt erbjuder service och 

underhåll till sina kunder inom fyra olika sektorer: Power (51%), 

Transmission & Distribution (18%), Transport (29%) och Marine (2%). 

ALSTOM Sverige arbetar med tre av de fyra sektorerna, nämligen Power, 

Transmission & Distribution 

och Transport. 

  
Figur 6. Sektorer i ALSTOM.  
Källa: ALSTOM årsredovisning, 
2002. 
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5.1.1 ALSTOM POWER 

 En av ALSTOMs sektorer är Power. ALSTOM Power står för cirka 

hälften av företagets totala omsättning och är uppdelat i sex delar, vilka är 

Boilers & Environment, Gas Turbine, Industrial Turbine, Steam Power 

Plant, Hydro och Customer Service. ALSTOM Power finns representerat i 

samtliga länder som koncernen har verksamhet i och har 45 000 anställda, 

varav 72 procent i Europa. 

 

Figur 7. Sektorer i ALSTOM Power.  
Källa: ALSTOM årsredovisning, 2002. 
 

 

I Sverige är ALSTOM Powers aktiviteter uppdelade i fem olika segment: 

Industriturbiner (gasturbiner, ångturbiner, fjärrvärmesystem, anläggningar, 

etc.) i Finspång och Örebro, Vattenkraft i Västerås, Ångturbiner i Finspång, 

Miljövårdsystem i Växjö och Service (service, drift och underhåll, 

revisioner och reservdelar till kunder inom alla segment) i Finspång, 

Västerås och Växjö. Den svenska delen av företaget har 3000 anställda och 

huvudkontoret är beläget i Finspång. Förutom i Finspång så har företaget 

även verksamhet i Västerås, Växjö, Örebro, Gävle och Ludvika. 
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5.1.2 CUSTOMER SERVICE-SEGMENTET  

I den här uppsatsen analyserar vi ett ALSTOM Powerssegment, som heter 

Customer Service (CS). CS utför service, drift och underhåll samt säljer 

produkter och uppgraderingar för alla typer av kraftverk inom 

kraftgenerering, värmekraft, vattenkraft och miljövårdsystem. CS verkar 

främst lokalt men bedriver även aktiviteter på andra marknader.  

 

CS har verksamhet över hela världen, men för vår uppsats har CS i Sverige 

och England valts ut som intressanta att studera och det är därför endast 

dessa enheter som beskrivs i denna uppsats. 

 

 
Figur 8. Customer Service.  
Källa: ALSTOM CS företagspresentationsmaterial, 2002. 
 

CS-segmentet delas i två stora delar; Local Service Centre (LSC) och 

Service Execution Centre (SEC). LSC säljer och utför service lokalt till 

slutkunder. SEC är ansvarigt för olika teknologier, de äger produkter och 

säljer internt via LSC.  

 

CS har marknadsstrategier som att växa genom att öka marknadsandelarna, 

utveckla helhetslösningar för underhåll av kraftverk, med mera. 
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Produktstrategierna går ut på att stärka SEC, samt utveckling av nya 

tjänster och produkter. 

 

Customer Service omorganiserade sin verksamhet och har en ny 

organisation från den första april 2002. Omorganiseringen har inneburit 

väsentliga förändringar avseende anpassning till segmentstrukturen. 

 

Customer Service i Sverige 

CS i Sverige har huvudkontoret i Finspång och flera lokala kontor runt om i 

landet. Segmentet i Sverige delas i två affärsmässiga verksamheter Local 

Service Centre och Service Execution Centre.  

 

LSC delas in i fyra mindre enheter, som jobbar lokalt med slutkunder och 

säljer olika tjänster och produkter. Även SEC delas in i fyra mindre 

enheter, som är ansvariga för teknologier och säljer sina produkter och 

tjänster via LSC. 

 

Customer Service i Sverige har ingen egen tillverkning, utan de köper 

produkter från andra segment inom ALSTOM. Dels säljer de produkter och 

reservdelar, och dels utför de servicetjänster, ombyggnadsarbete, 

uppgraderingar, drift och underhåll åt kunder.  

 

Totalt inom Customer Service i Sverige arbetar 440 personer som omsätter 

cirka 100 miljoner Euro. 
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Figur 9. Customer Service i Sverige.  
Källa: ALSTOM CS företagspresentationsmaterial, 2002. 
 

Customer Service i England 

Customer Service i England har huvudkontor i Rugby samt flera kontor 

runt om i landet. Segmentet är indelat i Local Service Centre och Service 

Execution Centre. LSC består av flera tiotal mindre enheter. LSC 

huvudkontor ligger i Ashby de la Zouch och utför verksamhet inom 

Communication, HR, Business Improvement, Strategic Growth, Sourcing, 

Regional Finance, Legal, Sales and Logistics. 

 

SEC består av betydlig mindre enheter, som är placerade i Rugby och 

Stafford. Forskning och utveckling samt verkstäder för ångturbiner ligger i 

Rugby, medan motsvarande verksamhet för generatorer ligger i Stafford. 

SEC har en distributionsenhet i Derby där det centrala förrådet för logistik 

är beläget. 
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Figur 10. Customer Service i England.  
Källa: ALSTOM CS företagspresentationsmaterial, 2002. 
 

CS i England har även regionala kontor samt drift- och underhållskontrakt 

vid olika kraftverk i landet. Totalt har CS i England 610 anställda som 

omsätter 260 miljoner Euro. 

 

 

5.2 CUSTOMER SERVICE ENHETER I SVERIGE OCH ENGLAND 

Vi har valt att analysera tre CS-enheter i Sverige samt tre CS-enheter i 

England med liknande verksamheter. Personal i varje CS-enhet delas in i 

produktions-, försäljnings- eller administrationsomkostnader. Nedan 

beskrivs enheterna med illustration av hur stor andel av omkostnaderna i 

varje enhet som utgör försäljningsomkostnader (FO) respektive andra 
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FO
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omkostnader. Personal som klassas som försäljningsomkostnader är främst 

försäljare, men även projektledare och en del tekniker kan klassas som FO. 

Om exempelvis en projektledare som är klassad som FO-personal arbetar 

med projektledning, det vill säga arbete som inte bör klassas som 

försäljningsomkostnad, debiteras hans tid så att det inte belastar FO utan 

belastar andra omkostnadsställen. All information om enheterna har 

samlats in med hjälp av intervjuer och frågeformulär. 

 
5.2.1 CUSTOMER SERVICE ENHETER I SVERIGE 

Enhet 1 Sverige 

 Denna enhet tillför SEC delen och omsätter 202 MSEK. Enheten säljer 

serviceprodukter och reservdelar för industriångturbiner samt utför 

fältservice, reparationer, modernisering, drift, underhåll, och ombyggnader 

till industrikunder över hela världen. Enheten har 60 anställda som är 

indelade i två grupper: Europa och Övriga länder. Av dessa jobbar cirka 

hälften med försäljning, administration och 

projektledning, medan den 

andra halvan är tekniker. 25 personer 

(42 procent) klassas i denna 

enhet som försäljnings-

omkostnader (FO). 

 

Enhetens strategiska mål är indelade i balanced scorecard-perspektiven: 

kund, finansiellt, medarbetare, produkt och process. Utifrån dessa 

perspektiv ställs vissa mål som enheten har att sträva mot. Främst blir 

avdelningen utvärderad på finansiella mätetal, som är orderingång, resultat 

och nettomarginal.  
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Enheten jobbar inte direkt mot slutkunderna utan via ALSTOM-

representanter som i sin tur säljer till slutkund. Det finns inte några 

dominerande kunder, ingen av slutkunderna svarar för mer än fem procent 

av orderingången. Alla kunder betraktas som viktiga och man satsar på att 

skapa bra relationer och få deras förtroende.  

 

Enheten får cirka 600 order per år. De högsta försäljningskostnaderna för 

enheten uppstår vid försäljning av reservdelar och fältservice. En ganska 

stor andel av orderna får enheten på grund av förtroende från kunder, det 

vill säga väletablerade kontakter, eller på grund av att enheten har en 

monopolliknande ställning. Hit rate (det vill säga, antal erhållna order i 

förhållande till antal offerter) på avdelningen ligger ungefär på 60 procent.  

 

Enheten jobbar enbart på exportmarknaden. Konkurrensen upplevs inte 

som hård. Endast ungefär 40 procent av de erhållna orderna sker i någon 

form av konkurrens. Att enheten i många fall saknar konkurrens innebär 

dock inte att kunderna inte ställer krav. Det kunderna framför allt 

efterfrågar är en exakt tidhållning och hög kvalitet på leveranser. 

 

Lönekostnader är den största kostnadsposten på enheten. Andra stora 

kostnader är offert-, rese-, IT-, marknadsförings- och arbetsplatskostnader. 

Enhetschefen upplever att kostnadstrycket inte är speciellt hårt i företaget. 

Enligt honom är det ”en sund organisation med en hög vinst då ska man 

inte låta kostnaderna bara dra iväg, men å andra sidan måste man hela 

tiden ha fokus på att vidareutveckla sig, det får man absolut inte spara på”. 

 

Endast i undantagsfall görs tidredovisning mot allt som är kundorder. 

Säljare har inte mycket tidskrivning, utan det läggs som ett procentuell 
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pålägg på priset. I en offertkostnad ingår kostnad att ta fram underlaget, 

både teknikunderlag samt underlag från verkstad och inköp. På den här 

avdelningen är upplägget så att säljare inte skriver tid på offertkontot. Det 

är framför allt kostnader på tekniksidan som ingår i offertkostnad, medan 

säljsidans kostnader täcks med pålägg.  

 

Enhet 2 Sverige 

 Denna enhet tillhör LSC delen och omsätter 214 MSEK. Enheten arbetar i 

huvudsak med sina kärnprodukter som turbiner, generatorer, miljösystem 

samt fläktar, pannor och service för kraftvärme- och industrikunder. 

Verksamheten är indelad i en sydlig och en nordlig region och 

medarbetarna är lokaliserade på tio orter i Sverige med huvudorterna i 

Finspång, Växjö och Västerås. Avdelningen består av cirka 65 personer där 

mer än två tredjedelar av personalen i huvudsak arbetar som säljare men 

även fungerar som projektledare, inköpare, marknadsförare, teamledare, 

montageledare och administratörer. All personal inom enheten klassas som 

FO, men när personal jobbar som 

tekniker eller projektledare så 

debiterar de sin tid till andra 

omkostnadsställen. 

 

Enhetens mål är orderingång, fakturering och bruttoresultat. Dessa mätetal 

blir enheten utvärderad efter, liksom även på kundtillfredsställelse som 

mäts via kundenkäter.  

 

Enheten har cirka 350 kunder i Sverige samt ett fåtal i Norge. Tio kunder 

står för 60 procent av orderna, av dem står en stamkund för ungefär hälften. 

Enheten anser att det viktigaste är att skaffa bra relationer med kunder och 
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vinna deras förtroende. Kunderna ställer höga krav på att leverantören 

håller tider och löften, är kostnadseffektiv och har hög teknisk kompetens. 

På turbinsidan samt på service och reservdelsförsäljning på egna produkter 

finns i princip ingen konkurrens. Däremot finns en viss konkurrens på 

försäljning av generatorer och även miljösystem. 

 

Enheten erhåller mellan 2000-2500 order per år. Små order dominerar, fast 

fem stora order utgör 40 procent av totalt erhållna order. Fältservicearbete 

står för 40 procent av intäkterna, följt av reservdelsförsäljning som står för 

35 procent. Ungefär hälften av alla erhållna order har enheten fått endast på 

grund av förtroende från kundsidan eller på grund av att det bara är enheten 

som kan leverera dessa tjänster. Hit rate på enheten ligger mellan 60 och 65 

procent i genomsnitt. 

 

Personalkostnader är den största kostnadsposten och står för ca 60 procent. 

Avdelningen har utlokaliserade kontor runt om i Sverige och en stor mobil 

verksamhet vilket bland annat medför höga datakostnader. Enheten har 

ganska stora reskostnader, fast relativt låga offertkostnader. Enhetschefen 

upplever att ”kostnadstrycket inom organisationen är lite för dåligt, fast 

medarbetare ser till att på bra sätt optimera sina kostnader och resa 

kostnadseffektiv”. 

 

Det görs ingens tidredovisning mot kundorder och ingen säljtid läggs till 

kundorder. Säljarbete klassas som offertarbete och det läggs som 

procentuellt försäljningsomkostnadspålägg. När säljare jobbar som 

projektledare, skrivs hans tid på projektet. I offertkostnader ingår egen tid, 

försäljningsaktivitet, arbete med själva offerten, köpta tjänster (köpt 

teknikstöd internt och externt), konsulttjänster och resor. 
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Enhet 3 Sverige 

Denna enhet tillhör LSC-delen och omsätter 148 MSEK. Enheten jobbar i 

huvudsak mot den svenska kärnkraftsindustrin med fältservice, reservdelar 

och ombyggnad. Enheten har 31 anställda idag, varav en tredjedel är 

säljare, medan resten av personalstyrkan tituleras som administratörer, 

projektledare eller tekniker. 21 

person (68 procent) klassas som 

FO. Enheten har tre kostnadsställen, 

två i Finspång och ett i Västerås. 

 

Enhetens mål är orderingång, fakturering, omkostnader och lönsamhet. På 

dessa mått utvärderas enheten. Operativa mål inkluderar även mätning av 

antal teknikuppdrag och antal kundkontakter som styr mot nya affärer. 

 

Enheten har huvudsakligen fyra stora kunder, kärnkraftverken. Dessa 

ställer höga krav på sina leverantörer, ”samma krav som det ställs på dem 

själva” (enhetens chef). Kraven är utformade efter de statliga 

kvalitetskraven för kärnkraftsdrift och kunden kräver att leverantören ska 

vara certifierad, ha hög kompetens och personkännedom. De stora 

säkerhetskraven gör att det blir en speciell situation på marknaden med 

långsiktiga relationer mellan leverantör och kund.  

 

Enheten erhåller omkring 125 order per år. Reservdelsförsäljningen står för 

75 procent av antalet order och kräver en stor försäljningsinsats men står 

för endast 20 procent av intäkterna. De resterande 80 procenten faktureras 

olika serviceuppdrag. De flesta kundförfrågningarna går endast till enheten, 

det vill säga konkurrensen är mycket låg. Enheten har en hög hit rate som 

ligger ungefär på 90 procent. 
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Enheten är verksam inom Sverige och Finland och upplever ingen 

konkurrens på vare sig fältservice eller på reservdelsförsäljningen. Däremot 

är konkurrenssituationen betydligt hårdare på försäljning av nya 

generatorer till kärnkraftverk. I övrigt så anser enhetschefen att ”den 

största konkurrensen är att kunden avstår från service eller reparation”. 

 

De största kostnaderna enheten har, förutom löner, är offertkostnader. I 

dessa kostnader ingår bland annat tidredovisning och resor. Enhetschefen 

upplever att det finns ett ganska stort tryck på att man ska hålla nere 

kostnaderna, framförallt vad gäller kassaflöde. ”Kostnadstryck ska inte gå 

ut på att enheten säljer mindre, utan det är kostnaderna utanför 

försäljningskostnaderna som man försöker hålla nere” (enhetens chef).  

 

I regel görs tidredovisningen mot kundorder, såvida det inte är en ren 

förmedlingsaffär som man inte behöver lägga ner någon speciell tid på. De 

stora kostnaderna i offertkostnader är tid och reskostnader. 

Offertkostnaderna omförs inte till vunnen kundorder.  

 
5.2.2 CUSTOMER SERVICE ENHETER I ENGLAND 

Enhet 1 England 

Denna engelska enhet tillhör SEC 

delen och omsätter 24,2 MEUR. 

Enheten utför fältservice och 

reparationer av industriångturbiner 

samt har reservdelsförsäljning till dessa.  

I likhet med enheten 1 i Sverige så sker all försäljning på exportmarknaden 
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och kunderna finns över hela världen. Enheten har 52 anställda, varav fyra 

är säljare, fyra projektledare, 40 tekniker och resten arbetar med 

administration. 8 personer (15%) klassas som FO. 

 

De kriterier som det framför allt fokuseras på vid utvärdering av enheten är 

antal order, faktureringsvärde och kostnader. Ansvaret för 

försäljningskostnaderna ligger på enhetschefen.  

 

Precis som den svenska enhet 1 så är detta en enhet som oftast inte arbetar 

mot slutkund utan säljer via representanter. Det finns cirka 30 köpare och 

dessa efterfrågar cirka 1000 order per år. En genomsnittlig order tar nio 

månader att genomföra. Fältservicekontrakt är det som enhetschefen 

upplever som enklast att erhålla: ”Fieldservice tends to sell itself”. Det är 

också denna service som står för en betydande del av omsättningen (66 

procent). Reparationer svarar för endast tre procent, och 

reservdelsförsäljningen utgör 31 procent av omsättningen.  

 

Enhetschefen uppskattar att 90 procent av orderingång är av den typen att 

den inte kräver något säljarbete, utan erhålles tack vare etablerade 

relationer eller att kunden har ALSTOMs turbin och vill ha 

originalreservdelar till den, alternativt att enheten är den enda 

serviceleverantören som har tillgång till originalritningarna och därmed får 

en monopolliknande ställning då kunden har behov av service. Kundernas 

krav på enheten är att få exakta och korrekta leveranser samt hög kvalitet.  

 

De största kostnadsposterna är lönekostnad, följt av reskostnad. 

Kostnaderna för att ta fram offerter läggs inte direkt över på erhållen order, 

utan täcks istället genom ett omkostnadspålägg vid fakturering. 
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Enhet 2 England 

Denna enhet tillhör SEC-delen och omsätter 19 MEUR. Personalmässigt så 

är detta den största av de engelska enheterna som ingår i studien, med sina 

55 anställda. Av dessa är de flesta tekniker, hela 40 personer. Som säljare 

är det fem personer som arbetar, fyra personer 

är projektledare och resterande sex 

arbetar som administratörer. I denna 

enhet är det endast säljarna (fem 

personer eller nio procent) som 

klassas som FO.   

 

Enheten arbetar med service och reparation av generatorer, samt även 

försäljning av reservdelar till dessa. Försäljningen är till hundra procent 

export till marknader utanför Storbritannien. 

 

De nyckeltal som enheten fokuserar på är antal order, fakturering, 

bruttomarginal och kassaflöde. Ansvaret för försäljningsomkostnaderna är 

delegerat till Business mangager, medan enhetschefen har totalansvaret för 

kostnaderna (vilket även inkluderar kostnader för tekniker och 

administration). 

 

Under år 2002 erhölls 126 order, varav 68 procent betecknas som stora 

order och 32 procent som små order. Ombyggnationer och reparationer 

svarar för två tredjedelar av omsättningen, resterande del är fördelat på 

reservdelar och fältservice. Enheten har cirka 50 återkommande kunder. 

Enhetschefen bedömer att ungefär hälften av orderna erhålles utan att 

särskilt säljarbete behöver göras.   
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Enheten är relativt hårt konkurrensutsatt, då det inte finns något 

produktområde där det saknas konkurrerande bolag. Dock så är 

orderingång relativt jämnt fördelad över året.   

 

Enhet 3 England 

Denna enhet tillhör LSC-delen. Enheten arbetar i huvudsak med 

ångpannor. De utför service och reparationer på dessa samt säljer 

reservdelar. Enheten har 20 anställda, där tolv arbetar som säljare, fem 

personer är projektledare och 

dessutom finns det tre 

administratörer. Av personalen på 

enheten är det 35 procent som 

klassas som FO. 

 

De nyckeltal som används av enheten är antal order, fakturering och 

bruttomarginal. Enhetens resultat följs upp en gång per kvartal. Enheten har 

valt att lägga kostnadsansvaret på försäljningschefen. För att ytterligare 

motivera säljarna så finns ett bonussystem.  

 

Antalet kunder som enheten jobbar mot är ett hundratal, men det är tio av 

dessa som är stora kunder. Tillsammans så svarar dessa tio kunder för mer 

än 80 procent av omsättningen. På årsbasis erhålls cirka 2 000 order och i 

värde varierar dessa från 60 000 pund till 1 miljon pund. Mindre order kan 

ta några dagar att verkställa medan de större orderna kan ta ett drygt år i 

anspråk. Serviceorderna genererar 57 procent av intäkterna, medan 

reservdelsförsäljningen ger resterande 43 procent.  
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Konkurrenssituationen får anses som hård då endast tio procent av orderna 

erhålles tack vare upparbetade relationer, med andra ord så är det en 

betydande del av orderna som erhålles först efter kundbearbetning. På 

reservdelsförsäljningen har enheten tre stora konkurrenter, medan det på 

servicesidan är ett tiotal. Kunderna upplevs som krävande och då är det 

framför allt support, rådgivning, samt hög kvalitet och snabba leveranser 

som krävs.  

 

Den allmänna konjunkturen bedöms inte påverka resultatet i någon större 

omfattning, utan det är istället det faktum att de låga elpriserna i 

Storbritannien har fått kunderna att skjuta upp investeringarna. Enheten har 

inte några stora säsongsvariationer utan orderingången är jämnt fördelad 

över året.  

 

Vid sidan av lönekostnaden så är rese- och IT-kostnaderna de största 

utgifterna. Till skillnad från hos de svenska enheterna så tillåts inte säljarna 

att själva lägga in sina kostnader i systemet. På denna enhet läggs inte 

offertkostnaden direkt över på erhållen order, utan täcks genom ett 

omkostnadspålägg vid fakturering. 

 
5.2.3 SAMMANFATTNING AV INFORMATION OM ENHETER 

En sammanställning av den viktigaste informationen om enheterna 

presenteras i tabellen nedan (för en fullständig sammanställning se bilaga 

3). 
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Enhet 1 
Sverige 

Enhet 2 
Sverige 

Enhet 3 
Sverige 

Enhet 1 
England 

Enhet 2 
England 

Enhet 3 
England 

Anställda 60 65 31 52 55 20 

Personal,  
klassas som 
FO 

25 
(42%) 

65 
(100%) 

21 
(68%) 

8 
(15%) 

5 
(9%) 

7 
(35%) 

Ansvarig 
för FO 

enhets-
chef 

team-
ledare 

ansv.för 
K-ställe 

enhets-
chef 

enhets-
chef F-chef 

Order 600 2000-
2500 125 1000 126 2000 

F-volym 
endast 
enheten 
fick order 

60% 50% de flesta 90% 50% 10% 

Kunder 50 interna 350 4 30 40-50 >100 

Konkur-
renter 

en del, 
kund själv 

nästan 
inga kund själv oftast 

kund själv 
5 (ibland 
många) 2-10 

Största K  
exkl. 
personal  

resor 
IT, offert 
arb.plats 

resor, IT 
lokaler 

resor, 
offert resor resor resor, IT 

Netto FO, 
MSEK 20,6 21,9 11,7 6,7 5,5 7,6 

Fakturer. 
(volym) 
MSEK 

202 214 148 235 185 - 

Nyckeltal 
FO/Faktur 10,2% 10,2% 7,9% 2,8% 3% - 

 
Figur 11. Sammanställning av information om enheterna. 
Källa: Egen 
 

 

5.3 CUSTOMER SERVICE SJÄLVKOSTNADSKALKYL 

På Customer Service används en självkostnadskalkyl med differentierade 

pålägg. Samma självkostnadskalkylmodell används i samtliga länder och 

regioner som Customer Service har verksamhet i. Vidare använder 

företaget ett datoriserat ekonomisystem SAP R3, som sköter all central 
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redovisning.  För offerter utformar varje enhet egna kalkyler efter sin 

verksamhet.  

 

I ekonomisystemet SAP lägger säljare, projektledare med flera in sina egna 

försäljningsomkostnader. Modellen för försäljningsomkostnader som ligger 

i SAP-systemet blir därför gemensam för alla. Dock varierar det hur 

försäljarna klassificerar kostnaderna när dessa lägger in i systemet. Det 

beror på hur försäljarna säljer, deras personlighet, vad det är för kund och 

vad det är för produkt som ska levereras. Detta innebär att en del säljare 

klassificerar sina försäljningsomkostnader väldigt noggrant och kalkylerar 

på en extremt låg nivå, medan andra kanske har lite mer aggregerade 

siffror. Av denna anledning kan säljarnas kalkylmodeller skilja sig åt, men 

när siffrorna sedan läggs in i systemet så ser det likadant ut på samtliga 

enheter.  

 

Ekonomisystemet håller sig på en väldigt aggregerad nivå, vilket kan göra 

det vanskligt att jämföra siffrorna mellan olika avdelningar. Som exempel 

kan nämnas posten material, där en försäljare kanske väljer att klassificera 

material i sin kalkyl med 25-30 rader för olika material, medan det i SAP-

systemet endast finns en rad för material. Denna aggregationsnivå försvårar 

jämförelsen genom att det är svårt att veta hur varje försäljare valt att 

klassificera och att lägga in sina kostnader under de olika posterna. 

Exempelvis kan det skilja på om en säljare väljer att lägga resekostnad som 

offertkostnad, med motiveringen att resan var en nödvändig komponent för 

att ta fram offerten, eller om han väljer att i systemet lägga resan som en 

resekostnad. Detta kan man inte se i systemet, vilket då naturligtvis gör det 

svårt att göra jämförelser. 
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Ett annat exempel på omkostnader som skiljer sig men som man inte kan se 

anledningen till i systemet är posten standardarbetsplats. Det är en 

schablonkostnad som omfattar hyror, skrivbord, papper, blommor, kaffe 

med mera. Man har valt att gruppera denna kostnadspost på det sättet för att 

få ett bättre avtal när man upphandlar allt på en gång, samt att minimera 

antalet små transaktioner. Men för exempelvis enheten 2 i Sverige som är 

det lite speciellt då den enheten har tio mobila lokalkontor utspridda över 

hela Sverige. Därmed skiljer sig lokalkostnader, de har speciella 

datauppkopplingar etc. vilket gör att de inte har några 

standardarbetsplatskostnader utan lägger in kostnaderna för sig, på andra 

poster i systemet. Detta måste man veta om, det går ej att utröna ur 

systemet.  

 

ALSTOMs själkostnadskalkylmodell ser ut på följande sätt: 
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Intäkter 

- Tid 

- Material 

- Internleveranser (1) 

- Speciella direkta kostnader (2)  

- Montage 

- NCC/PP-pålägg (3) 

- UC/FCC-pålägg (4) 

- Kommission  

= Produktionskostnad (5) 

- produktionspålägg  

= Bruttoresultat 

(Bruttomarginal %) 

- Kostnadsränta (6) 

+ Kundränta (7) 

- R&D-pålägg  

- FAO-pålägg (8) 

= Självkostnad 

Nettoresultat 

(Nettomarginal %) 

 
Kommentarer till kalkylmodellen: 

1) kostnad för leveranstid från verkstaden; 2) det kan till exempel vara reskostnader 

eller arvoden av olika slag; 3) ett pålägg för att täcka upp alla produktrelaterade 

kostnader, exempelvis fel och garanti; 4) ett specifikt pålägg för ALSTOM Power för 

riskgardering; 5) omfattar alla direkt produktrelaterade omkostnader till den specifika 

ordern, allt material, all tid kring materialet samt vissa pålägg; 6) det är internräntan på 

alla utgiftsposter, alla utbetalningar som görs och som är projektrelaterade; 7) 

internräntan på alla intäkter;  8) försäljnings- och administrationsomkostnader, egna 
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samt fördelade från ALSTOM (avgift), Power (avgift), Country stab (avgift), Partner, 

CS-stab. 

 

Resultaträkningen 

Varje enhet inom CS ”äger” sitt resultat, det upprättas till exempel en 

resultaträkning för LSC och en för SEC. För att läsaren ska få en ökad 

insikt i de kostnader som inte är direkt orsakade av enheterna, men som 

enheterna ändå måste kunna täcka, samt hur denna typ av kostnader 

hanteras så har vi valt att även inkludera detta avsnitt om resultaträkningen 

inom Customer Service.  

 

Samtliga enheter inom Customer Service ska täcka sina egna kostnader 

plus att de ska betala för staben, gemensamma ekonomi- och 

personalfunktioner med mera. Det finns inom företaget en ganska stor 

frihet i hur de olika enheterna kan välja att göra. En del har valt att dela upp 

det i ordertyper, en del har ett schablonpålägg som gäller oavsett stor 

order/liten order, reservdel eller något annat. Huvudprincipen är att de ska 

täcka sina egna kostnader och att de dessutom ska betala för sin SEC- eller 

LSC-stab, Customer Service-staben samt en avgift till organisationen 

ALSTOM. Vinstmarginal bedöms av respektive avdelning enligt 

erfarenhet, marknadssituation och känsla. 

 

Alla avgifter, räntor och så vidare räknas på ALSTOM som 

administrationsomkostnader och därför kommer vi inte att behandla dessa 

kostnadsposter ytterligare i denna uppsats. 
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5.4 CS FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER, DERAS URVAL OCH 

VÄRDERING 

ALSTOM har gemensam policy vilka kostnader som ska inkluderas i 

kalkyler som försäljningsomkostnaden, vilken endast är relaterad till 

orderanskaffningsfunktionen. Trots att både CS i Sverige och i England 

följer dessa koncerninstruktioner så skiljer sig deras urval av 

försäljningsomkostnader åt. Försäljningsomkostnader och administrativa 

omkostnader räknas ut var för sig själv och sedan adderas de ihop och 

presenteras i kalkylen som en kostnadspost, FAO (försäljnings- och 

administrationsomkostnader). Försäljningsomkostnader anser inom CS 

endast kostnader relaterade till orderanskaffningsfunktioner. 

 

Omkostnader som räknas som försäljningsomkostnader i svenska kalkyler 

är följande: 

 

 Lönekostnader (normal lön, övertidslön) 

 Resekostnader (som inte kan direkt föras till någon offert) 

 Arvoden 

 Verktyg 

 Personalomkostnader 

 Övriga kontorsomkostnader 

 Standardarbetsplats 

 Försäljning och marknadsföring 

 Frakter 

 Fasta debiteringar 

 Reparation och underhåll 

 Förbrukningsmaterial 

 Rörliga debiteringar inkl. tid 
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 Avräkning övrigt 

 Resterande omkostnader 

 Avräknade kostnader (garanti, felkostnader, offertkostnader, 

produktutveckling, systemutveckling, processutveckling, 

marknadsföringskostnader) 

 Lokalkostnader  

 IT-kostnader  

 Maskinhyra 

 Bränsle 

 Elkraft  

 Mark och byggkostnader 

 El-arbeten 

 Renhållning 

 Intäkter på försäljningsomkostnader 

 

Försäljningsomkostnader som inkluderas i engelska kalkyler är följande: 

 

 Personnel costs (indirect monthly paid costs, other indirect costs) 

 Non personnel costs: 

Accommodation Rent & Tenure 

Leasing other than property 

Postage & telephones 

Networks and IT costs 

Advertising, publishing & printing 

Insurances 

Repairs & Maintenance 

Office Supplies 

External personnel 
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Travel & Entertainment 

Legal & Professional 

Sundry 

 

Till försäljningsomkostnaderna (FO) klassas personal som försäljare, men 

även projektledare och i vissa fall även tekniker kan klassas som FO. När 

FO-personal arbetar som försäljare så klassas deras kostnader som 

försäljningsomkostnader, men när de jobbar som projektledare så redovisar 

de tid som debiteras som till exempel produktionsomkostnad och räknas 

som intäkt för försäljningsomkostnader.  

 

Värdering 

Värdering innebär prissättning av resurser. Värdet skiljer mellan 

anskaffningstillfället och senare efter flera perioder dvs. 

nyanskaffningsvärdet. Ur kalkylmässig synpunkt är produktkalkylering 

baserad på nyanskaffningsvärde alltså till marknadsvärde. För att underlätta 

kalkyleringen och inte behöva räkna om värdet vid varje kalkyltillfälle, 

använder CS i sina kalkyler för beräkning av försäljningsomkostnader 

standardkostnader, alltså ett beräknat värde. 

 

Kostnadsställe 

CS använder olika kostnadsställen för att avgöra hur stor andel av 

försäljningsomkostnaderna som orsakats av varje kalkylobjekt. Hur man 

fördelar sin verksamhet i olika kostnadsställe påverkar även 

försäljningsomkostnaderna dvs. vilken personal som klassas som 

försäljningsomkostnader. 
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Nedanför beskrivs hur många och vilka kostnadsställen CS använder: 

 Svensk enhet 1 delar sina omkostnader i tre kostnadsställen med 

ansvar för Europa och Övriga länder samt ett centralt kostnadsställe.  

 Svensk enhet 2 delar sina försäljningsomkostnader i två grupper 

Norra och Södra Sverige. Norra har 6 kostnadsställen, där fem av 

dem är fördelade enligt regioner och ett är centralt. Södra har 4 

kostnadsställen fördelade enligt regioner. 

 Svensk enhet 3 har tre kostnadsställen som fördelas enligt 

produktgrupp. 

 Den engelska verksamheten fördelas på ett annat sätt, där varje enhet 

representerar ett kostnadsställe, som är fördelat enligt region och 

sedan enligt produktgrupp. 

 

CS använder självkostnadskalkyl med tvåstegsfördelning. Först samlas 

omkostnaderna per kostnadsställe och sedan fördelas de vidare till 

kalkylobjekt med fördelningsnyckel. 

 

Nyckeltal 

Som det nämns i inledningen av uppsatsen, så utvärderas enheternas 

prestation i företaget med nyckeltalet FO/fakturering. Skillnader i nyckeltal 

mellan enheterna kan bero på skillnader i FO, därför anser vi att det är 

viktig att titta även på nyckeltal vid analys av försäljningsomkostnader. 

 

Tidigare utvärderades CS enheter främst efter volym, sedan efter lönsamhet 

och kassaflöde. I dags läge ligger prioriteten på kassaflöde och sedan på 

lönsamhet och volym. Ett nyckeltal som enheterna utvärderas efter av 

huvudkontoret är försäljningsomkostnader i procent av fakturering. 

Huvudkontoret har ett gemensamt krav på vilka kostnader som ska räknas 
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som försäljningsomkostnader och att försäljningsomkostnader/fakturering 

ska ligga på mellan tre och fyra procent. Kravet gäller för alla CS-enheter. 

 

Försäljningsomkostnader i procent av fakturering räknas ut på följande sätt: 

 

Försäljningsomkostnader (nämns tidigare i det här avsnittet) 

- Intäkter (fasta och rörliga debiteringar inklusive tid) 

= Netto försäljningsomkostnader 

Fakturering 

Försäljningsomkostnader/Fakturering (%) 

 

Denna procent för enheterna i Sverige och i England är: 

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

FO/Fak 10.2% 10.2% 7.9% 2.8% 3.0% vet ej *
SV 1 SV 2 SV 3 UK 1 UK 2 UK 3

 

Figur 12. Beräkning av nyckeltalet FO/fakturering . 
Källa: Egen, * På grund av att vi själva inte kunde välja vilka engelska enheter som 
skulle analyseras (mer om detta i metodkapitlet), så visade det sig till slut att engelsk 
enhet 3 inte har någon motsvarighet bland de svenska enheterna. Vi kan analysera 
enhetens FO, men enheten har ingen fakturering utan utför offertarbete åt andra 
enheter, och därför kan inte något nyckeltal beräknas för enheten. 
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6. FALLANALYS 

I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet med fokus på 

försäljningsomkostnader. Vi analyserar företagets försäljningsomkostnader 

och jämför resultat mellan enheterna. 

 

6.1 ANALYS AV CS FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER, DERAS URVAL 

OCH VÄRDERING 

I detta avsnitt analyseras och jämförs CS försäljningsomkostnader i alla 

svenska enheter som tillhör Customer Service i Sverige och alla engelska 

enheter som tillhör CS i England. Det betyder att vi här ska titta på CS 

totala försäljningsomkostnader i Sverige och i England och jämföra dessa. 

 

Urval 

Urval av omkostnader som hör till försäljningsomkostnader liknar i 

praktiken de som omnämns i Enhetliga principer. Detta tyder på att 

företaget i Sverige håller sig till de standardiserade omkostnader i 

självkostnadskalkylen som anges av Enhetliga principer. 

 

Vid jämförelse av kostnader som räknas som försäljningsomkostnader i CS 

Sverige och CS England så finns det både likheter och skillnader mellan 

länderna: 

 Likheter. I båda länderna inkluderas kostnadsposter som 

personalkostnader, IT-kostnader, försäljnings- och 

marknadsföringskostnader, garanti, reparation och underhåll, 

arvoden och reskostnader. 

 Poster där urvalet är liknande, men där klassificering och 

gruppering skiljer sig åt. De flesta enheter i CS Sverige har en 
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kostnadspost som heter standardarbetsplats, som omfattar alla 

kostnader som orsakas av en standardarbetsplats (hyra, dator, el, 

telefon, möbel, blommor, etc.). CS England däremot grupperar inte 

denna post på samma sätt, utan klassificerar kostnaden som 

Accomodation, Rent and Tenure, Postage and Telephones, Office 

Supply etc. Generellt sett så klassificeras icke personalrelaterade 

kostnader mycket noggrannare i Sverige och CS Sverige har ett 

större antal omkostnadsposter än CS i England. 

 Skillnader. Största skillnaden är att CS i Sverige inkluderar 

offertkostnader i försäljningsomkostnader, medan CS i England inte 

har en sådan post. En del av de kostnader som i Sverige klassas som 

offertkostnader kan i England läggas in som resekostnader, men det 

kan även vara så att en del kostnader inte alls räknas som FO utan 

hör till andra omkostnadsställen. Detta kan med andra ord påverka 

den totala massan av försäljningsomkostnader. Andra svenska 

försäljningsomkostnader som saknar motsvarighet i England är 

exempelvis intäkter och fasta debiteringar. I Sverige däremot finns 

inte någon motsvarighet till den engelska kostnadsposten Legal and 

Professional. Båda länder har en tiddebiteringskostnadspost. 

Skillnaden mellan länderna ligger i att denna post inte används i 

praktiken i England. Detta har sin förklaring i att det i Sverige inte 

bara är försäljare, utan även projektledare och ibland även tekniker 

som klassas som försäljningsomkostnader. Många svenska säljare 

arbetar även delvis som projektledare. Då en person som klassas som 

FO inte arbetar med försäljning debiterar han sin tid till andra 

omkostnadsställe (exempelvis produktionsomkostnader eller 

administrationsomkostnader). I England är det i de flesta fall bara 
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försäljare som klassas som FO och därför finns inget behov för 

tiddebitering.  

 

Om man jämför försäljningsomkostnaderna per FO-personal i Sverige och 

England, så ser resultatet ut på följande sätt: 

 
*(MSEK) CS i Sverige CS i England 

Personal som klassas som FO  ca 171 ca 70 

FO Personalkostn/FO-personal 0,550 0,723 

FO Icke personalkostn/FO-pers 0,357 0,419 

Totalt FO/FO-personal 0,907 1,142 

Debiteringar inkl. tid/FO-pers -0, 345 -0,034 

Netto FO/FO-personal 0,562 1,108 

Netto FO (total CS) 96,102 77,560 

Nyckeltal FO/Fakturering 9,5% 1,9% 

 
Figur 13. Försäljningsomkostnader/FO-personal i Sverige och England.  
Källa: Egen 
 

Personalkostnaden per FO-personal är 32 procent lägre i Sverige än i 

England. Icke personalrelaterade försäljningsomkostnader per FO-personal 

är 17 procent högre i England än i Sverige. Rörliga debiteringar inklusive 

tid skiljer mycket mellan länderna: i Sverige debiteras 10 gånger mer än i 

England. Detta innebär att netto försäljningsomkostnader per FO-personal 

är nästan dubbelt så stora i England än i Sverige.  

 

Tittar man på netto försäljningsomkostnader totalt i CS i England och 

Sverige så är dessa 24 procent högre i Sverige än i England, men på grund 

av att det är fler personer i Sverige som klassas som FO-personal, så blir 

det netto FO/FO-anställd 97% lägre i Sverige än i England. 
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Nyckeltalet däremot är mycket lägre i England än i Sverige, fast FO är 

nästan dubbel så höga per FO-personal i England. Det betyder att 

fakturering som ingår i nyckeltalet skiljer mycket mellan länderna då 

England uppenbarligen fakturerar mycket mer än Sverige.   

 

Värdering 

Som det sägs i det tidigare kapitlet, innebär värderingen hur resurser ska 

prissättas, alltså deras anskaffningsvärde och nyanskaffningsvärde vid en 

viss tidsperiod. Eftersom vi tittar på kalkylmässiga värden av 

försäljningsomkostnader som är baserade på standardkostnader för att 

underlätta kalkyleringen, så finns det ingen principiell skillnad mellan CS i 

Sverige och England. Nyanskaffningsvärden används ur kalkylmässig 

synpunkt. Inom ALSTOM finns det gemensamma instruktioner från 

huvudkontoret hur kostnader skall behandla och dessa principer används i 

samtliga länder. 

 

Kostnadsställe 

CS utformar sina kostnadsställen beroende på verksamhet, i Sverige efter 

geografisk region eller efter produktgrupp, i England LSC efter verksamhet 

och sedan efter produktgrupp eller region, SEC först efter geografisk region 

och sedan efter produktgrupp. Enheterna i Sverige har tre till sex 

kostnadsställen i genomsnitt, medan en enhet i England utgör ett 

kostnadsställe. Detta innebär att man inte kan jämföra enheterna direkt utan 

hänsyn måste tas till indelningen av kostnadsställe. Detta gör det också 

svårare att standardisera vilken personal som ska klassas som 

försäljningsomkostnader. 
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Nyckeltal 

Ett nyckeltal som enheterna utvärderas efter av huvudkontoret är 

försäljningsomkostnader i procent av fakturering. Den ska ligga på sex 

procent för totala egna försäljnings- och administrationsomkostnader, eller 

mellan tre och fyra procent om bara försäljningsomkostnaderna räknas 

med. Men går det verkligen att utvärdera verksamheten efter detta 

nyckeltal? Nyckeltalet visar vad en enhet hade för försäljningsomkostnader 

dividerat med faktureringen, vilket sedan jämförs med andra enheter. 

Analysen tidigare visade att CS i England har nästan dubbelt så höga 

försäljningsomkostnader per FO-personal än CS i Sverige. Nyckeltalet 

antyder dock att de engelska enheterna presterar bättre än de svenska 

enheterna. Vad vi kan lära oss av detta är att faktureringsvolymen verkar ha 

en större effekt på utfallet av nyckeltalet än vad försäljningsomkostnaderna 

har. Ett lågt nyckeltal behöver alltså inte betyda att enheten har låga 

kostnader. Enligt Customer Service övergripande mål så ska enheterna i 

första hand ha ett bra kassaflöde, följt av lönsamhet och först i tredje hand 

höga volymer. Används då rätt nyckeltal? Även om detta är en delikat fråga 

så hamnar den utanför syftet med denna uppsats. Istället lämnar vi det åt 

vårt fallföretag att fundera vidare kring. 

 

 

6.2 JÄMFÖRELSE AV FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER MELLAN 

ENHETERNA 

I avsnittet ovan analyserades och jämfördes de totala 

försäljningsomkostnaderna för Customer Service i Sverige och i England. I 

detta avsnitt jämförs de tre utvalda enheterna i Sverige och de tre enheterna 

i England med varandra. 
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6.2.1 JÄMFÖRELSE AV FO MELLAN ENHETER I SVERIGE 

Lämpligt är att inleda analysen med att gå igenom de största 

kostnadsposterna som utgör försäljningsomkostnaderna. Den allra största 

utgiften för samtliga i studien ingående enheter är personalkostnaden, det 

vill säga lönekostnaden. Denna är naturligtvis beroende av antalet anställda 

och även på sammansättningen av personalen, då lönen kan skilja sig åt 

mellan olika yrkeskategorier. Lönekostnaden under ett år i de svenska 

enheterna ligger mellan 463 000 SEK och 620 000 SEK räknat per FO-

personal. Bland övriga kostnader är offert-, rese- och IT-kostnader de 

största kostnadsposterna. De största skillnaderna kan härledas till 

offertkostnaderna. Vid en sammanräkning av icke personalrelaterade 

kostnader så framstår enhet 2 som ”billigast” med  

213 000 SEK per FO-personal. Enhet 1 har 452 000 och enhet 3 ligger på 

610 000 SEK. 

 

*(MSEK) Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 

Personal som klassas som FO  25 65 21 

FO Personalkostn/FO-personal 0,548 0,463 0,620 

FO Icke personalkostn/FO-pers 0,452 0,213 0,610 

Totalt FO/FO-personal 1,000 0,676 1,230 

Debiteringar inkl. tid/FO-pers -0,177 -0,340 -0,673 

Netto FO/FO-personal 0,823 0,336 0,557 

Faktureringsvolym 202 214 148 

Nyckeltal FO/Fakturering 10,2% 10,2% 7,9% 

 
Figur 14. Försäljningsomkostnader per FO-personal i Sverige.  
Källa: Egen 
 

För att få de totala försäljningsomkostnaderna (netto FO) så räknas 

lönekostnaden samman med de övriga kostnaderna som presenterades 

ovan. Från de totala försäljningsomkostnaderna debiteras sedan den tid som 
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projektledare och annan personal (utom säljare) som klassas som FO har 

tidredovisat. Tiden debiteras andra omkostnadsställe (till exempel 

produktionsomkostnad). Det som blir kvar kallas i SAP ekonomisystem för 

netto försäljningsomkostnad och det är denna som visar hur mycket den 

”verkliga” försäljningsomkostnaden uppgår till. Vid en jämförelse mellan 

enheterna så är enhet 1 ”dyrast” med sina 823 000 SEK per FO-personal, 

medan de andra två enheterna ligger på ungefär en halv miljon kronor 

vardera. Tittar man däremot på netto försäljningsomkostnader totalt per 

enhet så ligger enhet 1 och 2 på drygt 20 MSEK, medan enhet 3 ligger på 

knappt 12 MSEK.  

 

Denna jämförelse visar att det finns skillnader i försäljningsomkostnader 

mellan enheterna i Sverige. Skillnaden skulle kunna bero på hur och vilken 

personal som klassas som försäljningsomkostnader. Enhet 2 har de lägsta 

försäljningsomkostnaderna av enheterna. Denna enhet har 65 personer som 

klassas som FO-personal, men av dessa är det endast 23 som arbetar som 

säljare. Om det förhåller sig så att en säljare kräver mer resurser och 

därmed orsakar högre kostnader än vad till exempel en tekniker eller en 

projektledare gör så ”tjänar” enhet 2 på detta i vår jämförelse genom att 

säljarnas kostnader fördelas på ett större antal personer. Detta är ett bra 

exempel på vilken roll urvalet spelar för enheternas redovisade 

kostnadsmassa. Andra orsaker till skillnader mellan enhetrna kan vara att 

enheterna bedriver olika verksamhet och har annorlunda produktmix. 

 

Enhet 1 har de största försäljningsomkostnaderna per FO-personal och 

enhet 2 har de lägsta, men jämför man deras nyckeltal, så ligger bådas 

nyckeltal på 10,2%.  Detta signalerar att faktureringen har en väldigt stor 

betydelse för det värde som nyckeltalen antar. 
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6.2.2. JÄMFÖRELSE AV FO MELLAN ENHETER I ENGLAND 

Nu är det dags att titta närmare på försäljningsomkostnaderna i de engelska 

enheterna. För att underlätta för läsaren har samtliga prisuppgifter räknats 

om till svenska kronor. 4 Personalkostnaderna på de engelska enheterna 

skiljer sig en del från varandra. Enhet 1 har de lägsta lönekostnaderna per 

FO-personal med en årslönekostnad motsvarande 515 000 SEK. Enhet 2 

ligger ganska nära med 552 000 SEK, medan enhet 3 ligger betydligt högre 

med en genomsnittlig lönekostnad på  

694 000 SEK per FO-personal.  

 

*(MSEK) Enhet 1 Enhet 2 Enhet 3 

Personal som klassas som FO  8 5 7 

FO Personalkostn/FO-personal 0,515 0,552 0,694 

FO Icke personalkostn/FO-pers 0,328 0,560 0,389 

Totalt FO/FO-personal 0,843 1,112 1,083 

Debiteringar inkl. tid/FO-pers 0 0 0 

Netto FO/FO-personal 0,843 1,112 1,083 

Faktureringsvolym 235 185 - 

Nyckeltal FO/Fakturering 2,8% 3% - 

 
Figur 15. Försäljningsomkostnader per FO-personal i England.  
Källa: Egen 
 

Vid en undersökning av de icke personalrelaterade 

försäljningsomkostnaderna per FO-personal så är det mest 

anmärkningsvärda att dessa ligger betydligt högre på enhet 2 än på de andra 

enheterna. Om dessa kostnader sätts i relation till lönekostnaderna så utgör 

enhet 1s icke personalrelaterade kostnader 64 procent av lönekostnaden. På 

enhet 3 är motsvarande siffra 56 procent medan enhet 2 har hela 101 

                                                 
4 Växelkurserna som använts är 0,1028 EUR/SEK och 1,6080 EUR/GBP. Dessa har 
erhållits från ALSTOM. 
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procent, det vill säga de icke personalrelaterade omkostnaderna är till och 

med större än lönekostnaden. Icke personalrelaterade kostnader varierar i 

enheterna mellan 328 000 SEK och 560 000 SEK. Netto 

försäljningsomkostnader är lägst på enhet 1 (843 000 SEK), medan de 

andra två enheterna ligger en bit högre på 1,11 miljoner SEK (enhet 2) 

respektive 1,08 miljoner SEK (enhet 3). 

 

Det finns skillnader i FO mellan de engelska enheterna, fast den är inte så 

stor. Det är bara enhet 1 som klassar både projektledare och försäljare som 

FO-personal, medan de andra två enheterna bara har säljare som FO-

personal. Andra orsaker till kostnadsvariation mellan enheter kan bero på 

att enheterna nischar sig inom olika verksamheter, har olika produkter och 

olika kunder. 

 
6.2.3. JÄMFÖRELSE AV FO MELLAN SVENSKA OCH ENGELSKA ENHETER 

I detta avsnitt jämför vi de tre svenska enheter med de tre engelska. Som vi 

kan se från tabellen nedan så är det inte några enorma skillnader i 

personalkostnader mellan enheterna. Lönekostnaderna på de sex enheter 

som undersökts i denna studie ligger mellan 463 000 och 694 000 SEK per 

FO-personal. Lönespridningen är något större mellan de undersökta 

engelska enheterna, än mellan de svenska. De tre svenska enheter har i 

genomsnitt något lägre personalkostnad/FO-personal (0,544 MSEK) än de 

tre engelska enheterna (0,587 MSEK). 

 

Vid en jämförelse av de icke personalrelaterade kostnaderna mellan tre CS 

enheter i Sverige och England i genomsnitt framkommer att kostnader per 

FO-anställd ligger ungefär på samma nivå: 0,425 MSEK i Sverige och 

0,426 MSEK i England. Spridningen på de icke personalrelaterade 
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kostnaderna är större bland svenska enheter och den spridningen är 

dessutom större än spridningen av lönekostnaderna i engelska enheterna. 

 

Det som stort skiljer engelska och svenska enheter är posten ”debitering 

inklusive tid”. Engelska enheter redovisar inte och debiterar inte tid (0 

MSEK), däremot svenska enheter debiterar en stor del av tid (-0,456 

MSEK i genomsnitt för tre enheter) och det blir en stor intäkt för 

försäljningsomkostnader. Att det finns så stor skillnad mellan svenska och 

engelska enheter beror på att svenskarna klassar även projektledare och 

ibland även tekniker som FO-personal och det är deras tid som debiteras till 

andra omkostnader. 

 

*(MSEK) Enhet 1 
Sverige 

Enhet 2 
Sverige 

Enhet 3 
Sverige 

Enhet 1 
England 

Enhet 2 
England 

Enhet 3 
England 

FO-personal 25 65 21 8 5 7 

FO personalK/ 
FO-personal 0,548 0,463 0,620 0,515 0,552 0,694 

FO icke 
personalK/FO-per 0,452 0,213 0,610 0,328 0,560 0,389 

Totalt FO/FO-
personal 1,000 0,676 1,230 0,843 1,112 1,083 

Debiteringar inkl. 
tid/FO-pers -0,177 -0,340 -0,673 0 0 0 

Netto FO/FO-
personal 0,823 0,336 0,557 0,843 1,112 1,083 

Netto FO/enhet 20,6 21,9 11,7 6,7 5,5 7,6 

Fakturering s-
volym 202 214 148 235 185 - 

Nyckeltal 
FO/Fakturering 10,2% 10,2% 7,9% 2,8% 3% - 

 
Figur 16. Försäljningsomkostnader i Sverige och i England.  
Källa: Egen 
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Avslutningsvis jämförs det netto försäljningsomkostnader mellan svenska 

och engelska enheter. Siffrorna visar att de tre engelska enheterna har i 

genomsnitt dubbelt så stora försäljningsomkostnader per FO-personal 

(1,013 MSEK) än de svenska enheterna (0,572 MSEK). 

 

 

6.3 MÖJLIGA ORSAKER TILL SKILLNADER MELLAN ENHETERNA 

I det föregående avsnittet framkom att de engelska enheter har nästan 

dubbelt så stora försäljningsomkostnader per FO-personal mot vad de 

svenska enheterna har. Hur kan det komma sig att 

försäljningsomkostnaderna skiljer sig åt mellan länderna trots 

gemensamma instruktioner från huvudkontoret? Från våra tidigare analyser 

kan vi identifiera några möjliga orsaker till denna skillnad.  

 

 Vilken personal som klassas som FO. Det finns en skillnad mellan 

CS i Sverige och i England i hur och vilken personal som klassas 

som försäljningsomkostnader. I Sverige kan förutom säljare även 

projektledare och i vissa fall tekniker klassas som FO. I England 

däremot är det i de flesta fall enbart säljare som klassas som FO. Det 

innebär att det blir mycket mer personer i Sverige som blir 

involverade i kalkylering av försäljningsomkostnader. I Sverige är 

många försäljare även projektledare, administratörer etc., i England 

jobbar däremot försäljare enbart med försäljning och projektledare 

enbart med projektledning. Dessutom har England mindre än hälften 

så många säljare som Sverige, vilket innebär att FO per FO-anställd 

blir högre. 

 Debiteringar inklusive tid. Som vi sagt tidigare så kan även 

projektledare och tekniker klassas som FO i Sverige. Då denna 
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personal jobbar med projektledning eller tekniska frågor så debiteras 

deras tid till andra omkostnadsställen (exempelvis 

produktionsomkostnader). I England är det mestadels säljare som 

klassas som FO vilket innebär att det knappt finns någon debitering 

av tid till andra omkostnadsställe. 

 FO-kostnader som andra omkostnader. En annan skillnad mellan 

länderna som kan påverka försäljningsomkostnaderna är olika urval 

av vilka kostnader som hör till FO. Detta gäller i första hand 

offertkostnader. Det engelska segmentet har ingen sådan 

kostnadspost utan fördelar sina omkostnader till andra poster. En del 

av dessa omkostnader kan vara annat än försäljningsomkostnader, 

som exempelvis teknikers arbete att ta fram ritningar till en offert, 

vilket kan klassas som produktionsomkostnad i England, men som 

försäljningsomkostnad i Sverige. 

 Pundstyrka och att England har färre försäljare som kan belönas 

bättre innebär att försäljningsomkostnaderna blir mycket högre per 

FO-personal i England än i Sverige. 

 Kalkyltraditionerna och verksamhetsfördelningen i kostnadsställe 

påverkar indirekt också hur personal klassas till 

försäljningsomkostnader och hur försäljningsomkostnadsmassan 

fördelas. 

 

Alla dessa orsaker kan vara förklaringar till skillnaden i 

försäljningsomkostnader mellan länderna. Trots att de engelska enheterna 

har dubbelt så höga försäljningsomkostnader per FO-anställd har samtliga 

engelska enheter betydligt lägre nyckeltal än de svenska enheterna. Detta 

sammantaget antyder att svenska enheterna har bra kostnadskontroll men 

de engelska enheterna har en mycket högre faktureringsvolym. 
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Möjliga orsaker till nyckeltalskillnaderna mellan länderna 

Proportion mellan FO (som räknas per enhet eller per hela segmentet) och 

faktureringsvolym (per enhet/segment) påverkar det nyckeltal som 

enheterna utvärderas på. Men varför skiljer sig faktureringsvolymer åt och 

varför erhåller England mycket större volymer? Det var inte vårt syfte att 

analysera denna fråga, men vi inser det intressant att titta lite på möjliga 

förklarningar till det. 

 

Det kan bero på produktmix, dvs. CS i England utför service och säljer 

produkter som är mer attraktiva för marknaden samt produkter är mer 

standardiserade därför kräver mindre försäljningsinsatser och specifika 

kundanpassningar. Det kan även bero på att engelska enheter får större 

order, vilket direkt påverkar intäkter. En annan förklarning till 

faktureringsvolymskillnaden kan vara situationen på marknaden, kunder är 

mer försiktiga att spendera pengar. Valutan (starkt pund) kan ha en viss 

betydelse för intäkter. Kunder kan vara också en orsak till volym 

skillnaden. England är mycket större land med större behov av 

elektricitetsmängd. Flera kunder innebär flera order och större volymer. 

Även kultur i länderna och relation mellan kunden och leverantörer kan 

vara orsak till skillnaden. 

 

Den andra fråga, som man kan fundera och som diskuterades även tidigare 

i uppsatsen, är om det är rätt att utvärdera enheter enligt procent av 

försäljningsomkostnader dividerat med fakturering.  England har större 

fakturering men lägre vinstmarginaler. Vilket är viktigast för ALSTOM 

Customer Service, volym eller höga vinster? Enligt deras filosofi så 

prioriterar främst kassaflöde, sedan lönsamhet och volym. Fast val av 
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nyckeltal att utvärdera enheter verkar tyder på motsatsen, att enheterna 

främst utvärderas av faktureringsvolym.  

 

CS i Sverige har dessutom mycket lägre försäljningsomkostnader per FO-

personal vilket tyder att engelsk FO-personal kostar nästan dubbelt så 

mycket som svensk. Det innebär att CS i Sverige upplever större 

kostnadstryck och är mycket bättre på att optimera kostnaderna än CS i 

England. 
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7. DISKUSSION OM FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER 

I detta kapitel förs en avslutande diskussion om försäljningsomkostnader i 

teori och praktiken. Kapitlet inleds med en diskussion om en 

självkostnadskalkyl som används vid FO-kalkylering. Vidare diskuteras om 

försäljningsomkostnader och avslutningsvis presenteras våra tankar om 

uppsatsens bidrag till akademiska världen. 

 

7.1 SJÄLVKOSTNADSKALKYL 

Det analyserade fallföretaget använder samma självkostnadsgrundkalkyl i 

all sin verksamhet över hela världen. Dessutom används numera även 

samma datoriserade ekonomisystem som sköter redovisning inom hela 

företaget, vilket borde underlätta jämförelser över landgränserna. Detta 

fungerar dock inte i praktiken då det ges ganska stor frihet åt de olika 

enheterna att själva definiera hur olika kostnader ska läggas in i systemet. 

 

Teorin påpekar att kalkylen måste ha ett värde för att vara relevant, kunna 

anpassas till andra system och accepteras av användarna. CS har långa 

kalkyltraditioner, så användarna har vana av kalkyler. Själva kalkylerna 

verkar vara relevanta för det de används till. Hur man sedan uppfattar olika 

data från kalkyler kan variera. Alla som utnyttjar systemet verkar vara 

medvetna om hur allt hänger ihop i systemet och kan samordna det med 

budgetering och redovisning samt med andra system. Vi anser att kalkylen 

uppfyller dessa uppgifter som beskrivs ovan och därmed har ett värde. 

Däremot kan det uppfattas som ett problem att flera av de undersökta 

enheterna saknar riktlinjer för kontering och FO-personal för in kostnader 

på det sätt de tycker passar de själva bäst, eller på det sätt som har blivit 

rutin på respektive enhet. Detta gör att det blir svårare att jämföra resultatet 
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för olika enheter då siffrorna på en aggregerad nivå innehåller olika 

kostnader. 

 

Dagens kalkylsystem ger dataunderlag för både rutinkalkyler och mer 

speciella kalkyler och används för resultatberäkningar och kostnadskontroll 

samt är en viktig hjälp vid prissättningsbeslut. Detta överensstämmer i hög 

grad med Ask och Ax studie, Frenckner och andras teorier. De svagheter 

med självkostnadskalkylen som framkommit under vår undersökning är att 

det är problematiskt att göra prestationsmätningar mellan 

försäljningsenheter, både inom ett land och mellan olika länder, mest på 

grund av att kostnadsurvalen kan skilja sig åt. 

 

Det är den utvecklade självkostnadskalkylen med differentierade pålägg 

som används på fallföretaget. Kalkylen är okomplicerad och traditionell. 

Som vi nämnde tidigare i teoriavsnittet, så finns det två kalkyltraditioner, 

den anglosaxiska, dit England hör, och den tyska, dit Sverige hör. Enhetliga 

principer i Sverige och enhetliga kalkylsystem i England utvecklades i 

början av 1900-talet för att standardisera självkostnadsberäkning. Sedan 

enhetliga principer/kalkylsystem infördes så sker ingen större förändring i 

kalkyleringsfilosofier i båda länder under tiden. Fast i dagens praxis så 

finns det en viss skillnad i utformningen av självkostnadskalkylen i dessa 

två skolor. Tysksvensk kalkylering använder en utvecklad 

självkostnadskalkyl främst för internredovisning med syfte att fördela 

omkostnader korrekt och noggrant. Kalkylen använder oftast 

tvåstegsfördelning och differentierade pålägg för många kostnadsställen. 

Den anglosaxiska kalkylskolan använder däremot mest 

självkostnadskalkylen för extern redovisning där syftet är 

ansvarsredovisning. Kostnadsreduceringsfokus ligger på direkta kostnader 
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och omkostnader fördelas oftast endast med direkt lön som bas. 

Anglosaxiska företag använder sig av ganska få kostnadsställen. 

 

I vårt företagsfall är det svårt att urskilja skillnader i kalkyler mellan 

England och Sverige. Det beror främst på att företaget är globalt, där 

huvudkontoret bestämmer hur kalkylerna ska se ut. Enheterna i de båda 

länderna använder sig av samma ekonomisystem för att kalkyleringen ska 

ske så lika som möjligt. Trots globaliseringen och de gemensamma 

kalkylreglerna i de två länderna, så kan man urskilja en skillnad som 

speglar olikheterna i tysksvensk och anglosaxisk kalkyltradition. Detta är 

nämligen antalet kostnadsställen. Svenska enheter använder fler 

kostnadsställen, där varje enhet har från tre och upp till fler än tio 

kostnadsställen jämfört med de engelska enheterna, där en enhet 

representerar ett kostnadsställe. 

 

 

7.2 FÖRSÄLJNINGSOMKOSTNADER 

Som vi nämnde i början av uppsatsen så betraktas 

försäljningsomkostnaderna som en inte så viktig kostnad, som en 

”restpost”. Vår studie däremot visar att, även om 

försäljningsomkostnaderna i kalkylen beräknas som ett procentuellt pålägg, 

så kan dessa omkostnader spela en stor roll i visst företag. Detta är på 

grund av att försäljningsomkostnaderna är kostnader som ingår i nyckeltal 

som används för att mäta och utvärdera företagsprestationen. 

 

Uppsatsen inleds med en presentation av fenomenet att nyckeltalet 

(försäljningsomkostnader/fakturering) visar stora skillnader i samma 

företag mellan olika enheter i Sverige och i England. England presterar fem 
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gånger bättre än Sverige enligt nyckeltalet. Vi begränsade oss till att bara 

undersöka försäljningsomkostnader i detta nyckeltal och se om det är 

skillnaden i FO som påverkar mest i skillnaden mellan länderna. Analysen 

av försäljningsomkostnaderna mellan länderna visar att England har 

dubbelt så höga FO/FO-personal än Sverige, fast deras nyckeltal är 5 

gånger lägre. Detta innebär att den andra delen av nyckeltalet, nämligen 

fakturering, spelar en stor roll och engelska enheter är mycket bättre på att 

dra in pengar. Men på grund av att vårt syfte var att analysera 

försäljningsomkostnader, så försökte vi hitta orsaker till FO skillnaden 

mellan länderna. Varför är man i Sverige mycket mer medveten om 

kostnader och bättre på att optimera försäljningsomkostnader än i England?  

 

Vi kom fram till följande orsaker som kan förklara skillnaderna mellan FO 

i de två analyserade länderna: 

 

 Det skiljer sig hur personal klassas som FO-personal 

 I Sverige debiterar man tid till andra omkostnader som blir intäkter 

för FO. 

 Det skiljer i urvalet av kostnader som hör till FO.  

 Pundstyrka.  

 Det skiljer sig i kalkyltraditionerna och verksamhetsfördelningen i 

kostnadsställen. 

 

Vår studie visar på svårigheterna med att jämföra kalkylinformation mellan 

olika länder. Trots att de strukturella förutsättningarna är likartade så är det 

problematiskt att jämföra enskilda FO-kostnadsposter mellan länderna. 

Detta beror framför allt på de skillnader som nämns ovan. Det är först på en 

väldigt aggregerad nivå; i totala omkostnader etc., som säkra slutsatser kan 
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dras om skillnader mellan länderna. På en lägre nivå är de kalkylmässiga 

skillnaderna alltför stora för att en jämförelse ska kunna generera 

tillförlitliga resultat. 

 

Till slut vill vi understryka att försäljningsomkostnader kan spela en stor 

roll för enskilda företag på grund att det används i flera företag som 

prestationsmått för enheter eller på individnivå. Vid jämförelse av 

försäljningsomkostnader är det viktigt att analysera urval och värdering, 

vilka visar kostnader som räknas som FO och värde på resurser som 

beräknas i kalkyler. Det som står i teorier och enhetliga principer om 

försäljningsomkostnader stämmer ganska väl överens med det som Ask & 

Ax kom fram i sin studie om svensk verkstadsindustri, samt med resultat 

från vårt fallföretag. På så sätt bidrar vi till att bekräfta existerade teorier. 

Fast vi inte hittade några studier gjorda enbart för att analysera 

försäljningsomkostnader, så är det ett intressant ämne att analysera. 

Försäljning spelar en stor roll i dagens samhälle, samarbete mellan länderna 

expanderar och därför spelar försäljningsomkostnaderna spelar en allt 

större roll i företagens. 

 

 

7.3 BIDRAG TILL TEORI OCH SLUTORD 

Med denna studie hoppas vi att vi har gjort en liten insats och bidragit till 

bättre förståelse av försäljningsomkostnader, vilken roll 

försäljningsomkostnader spelar i en självkostnadskalkyl och vilken plats 

kan de ha i företagskalkyler och företagsprestationmätning. Vårt 

analyserade fallföretag visar sig vara ett traditionellt företag och 

slutsatserna som vi drar från fallet kan bidrag till att bekräfta de existerade 
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teorierna om försäljningsomkostnader samt öka förståelse om 

försäljningsomkostnadernas betydelse.  

 

Vi hoppas att vår studie kan bidra vid analyser och jämförelser av 

försäljningsomkostnader i globala företag som har verksamhet i olika 

länder, främst som har anglosaxisk och tysksvenskkalkyltraditioner. Vi ser 

ingen begränsning att dessa jämförelser skulle passa bara för 

tillverkningsindustri eller försäljningsbolag utan de kan väl appliceras även 

på andra verksamheter som räknar sina försäljningsomkostnader på 

liknande sätt. 

 

Under tiden vi jobbade med uppsatsen dök det upp många intressanta 

frågor som vi ser fram emot att någon engagerar sig i att forska vidare på. 

Går det att jämföra försäljningsomkostnader mellan andra länder? Hur 

påverkar traditioner försäljningsomkostnader? Analys av AFFO, etc. 

 

Till sist vill vi tacka vår handledare på företaget samt andra inblandade i 

uppsatsen för stort engagemang och för den hjälp som vi fått. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 – INTEVJUGUIDE SVERIGE 

Organisation & personal 
 

1. Antal anställda på avdelning  
2. Enhetens strategiska mål 
3. Vem är ansvarig för försäljningsomkostnader? 
4. Personalfördelning inom omkostnadsställe: inne-/utesäljare, projektledare, 

orderadministration, sekreterare, ingenjörer? 
5. Görs tidredovisning mot allt som är kundorder? Om inte, hur stora är ungefär 

dessa kostnader som inte tidredovisas? 
6. Vad ingår i offertkostnader? Överförs offertkostnader till vunnen kundorder? 
7. Vad har ni ungefär för hit rate på avdelningen? Vad händer med offertkostnader 

som inte blivit order? 
 
Produkten 
 

1. Ungefär hur många order per år har avdelningen? 
Ungefär hur är fördelningen mellan stora och små order? 

2. Ungefär hur stor del av er avdelnings försäljningsvolym är reservdelar utan 
”uppsökande” försäljningsarbete? 

3. Ungefär hur stor del av er avdelnings försäljningsvolym är servicetjänster? 
4. Ungefär hur stor del av försäljning sker på ”egen produkt” (ALSTOM, ABB 

etc.)? 
5. Kräver vissa av era produkter mer försäljningsinsatser och tid? Har ni en klar 

bild över hur era faktiska försäljningsomkostnader fördelas på era produkter? 
Har ni olika försäljningspålägg för olika produkter? 

6. Finns fleråriga serviceavtal? I så fall, hur många? Ungefär hur lång tid tar det att 
genomföra erhållen order? 

 
Kunden 
 

1. Ungefär hur många kunder har ni? Hur stor procent ungefär av antal kunder står 
för 80% av den totala försäljningsvolymen?  

2. Hur stor del av sin tid är utesäljare hos kunder i genomsnitt?  
3. Hur stor inverkan har ”kundvård” på det slutliga försäljningspriset? 
4. Hur stor del av er volym är ordererhållna, där endast ni fått förfrågan pga. 

förtroende? 
5. Vilka krav ställer kunden på er?  

 
Marknaden 
 

1. Hur många konkurrenter finns det per projekt i genomsnitt?  
2. Hur ser ut situation på marknaden? Kundernas köpkraft? Påverkar konjunktur? 
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3. Hur stor del av försäljning är på exportmarknad? Kräver export mer eller mindre 
försäljningsinsatser jämfört med inhemsk marknad? 

4. Finns det en jämn ström med ”heta försäljningsprojekt” eller variera det över 
året? 

 
 
Kostnader 
 

1. Vilka är de största kostnadsposterna? Vad är det som påverkar dessa 
kostnadsposter? Hur upplever Du att ”kostnadstrycket” är inom organisationen? 

2. I England är försäljningsomkostnaderna 1,9% av faktureringen, medan i Sverige 
är det 9,5%. Vad tror Du det beror på? 

3. Lägger Du in dina kostnader i ekonomisystemet SAP? Finns det formella regler 
hur man lägger in kostnaderna i systemet?  

4. I England är fakturering per säljare ca 5 gånger högre än i Sverige. Vad tror Du 
det beror på? 

5. I Sverige är bruttomarginal betydligt högre än i England. Vad tror Du det beror 
på? 
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BILAGA 2 – QUESTIONNAIRE ENGLAND 

Organisation & personnel 

 

1 Number of employees in your department?        
  

2 What are the criteria that your manager evaluates your department?  

    
  

3 Who is responsible for sales costs? (department manager, etc)    

    
  

4 Allocation of personnel into costs centres:       

 salesmen           

 please, specify indoor/in field salesmen   

 project managers           

 administration           

 engineers    others        
 

5 Do you have a bonus system to stimulate your sales staff?     

 Yes    No       
 

6  Do you have time recording to all customer orders?     

 Yes    No       

  If not, what are the costs that missing time recording?     

   
 

7 What is included in the costs of a bid? (travels, time recording, etc)   

   
 

 Do you directly allocate costs for a bid to the customer order that you received?  

 Yes    No       
 

8 What is approximately the hit rate in your department?     

    %        

 

Product 

 

1 How many orders approximately do you have per year?       

 What is a typical size of an order?  - £    
What is approximate proportion between big and small orders?   

  big %    small %      
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2 How big part of your department's sales volume are approximately:   

 spare parts %    retrofits %     

 repairs %    field service %     

 others         
  

3 Do some of your products require more sales efforts and time?     

 spare parts    

 retrofits   

 repairs   

 field service    

 other   

 Do you know for sure how your real sales costs are allocated to your products?   

 Yes    No       

 Do you have different mark-ups for different products?      

 Yes    No       
 

4 Do you have any long-term service contracts?      

 Yes    No       
 If YES, how many or % of your sales volume        
 

5 How long time does it takes approximately to execute a received order?   

 months -  years -     
           

6 Do you often need to tailor products to each customer?     
 Yes    No       

7 Do you purchase mostly from your   Local/extern departments     

 Do you have fixed price    or is it differ from order to order    

 

Customer 

 

1 How many customers approximately do you have?       

How many customers approx. make 80% of your total sales volume?     
 

2 How much of his/her time does salesman approximately spend at customer’s place?   

    % of his/her time    
  

3 Do you often have contact with your customers?      

 seldom    often   very often   

 Do you think you need to spend more time with your customers?    

 Yes    No       
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Do you think that if you take more care of your customers you will increase (x)  

 orders nr    gross margin     
 sales price    or nothing will change     
 

4 How big part of your sales volume are received orders where only you received   

 an inquiry because of customer confidence to you?    %  
 

5 Do your customers require a lot?  Yes   No     
 What do they require? (certifications, quality, delivery time, etc)    
   

 

Market 

 

1 How many competitors do you have approximately per project for:     

 spare parts    retrofits       

repairs    field service     
 

2
How does your market situation look? What can you say about customer buying 

decisions?  

 Does it influenced by economic situation in your country?    

   

   

   
  

3 Do you have constant flow of “hot sales projects” or does it differ from time to time?   

 constant    differ     
 Do you help other departments when business is slow?     

 Yes    No       
 

4 How big part of your sales is export?     %    

 Does export sales require more effort than domestic sales?     

  Yes    No       

 

Costs 

 

1 Which are the biggest of your costs items excluding personnel costs?   

 (bid costs, travels, IT-costs, etc)       

   

 Do you experience the “costs pressure” in the organisation?   

  Yes    No       
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2 Does each salesman fill in his/her sales costs into your economy system?  

  Yes    No       

 Do you have the formal rules that each person follows and fills in his/her costs  

  in the same way?   Yes    No      
 

3 In England sales costs are 1,9% of invoicing while in Sweden it is 9,5%.   

 What do you think it depends on?      

  

  

  
 

4 In Sweden gross margin is significant higher that in England.   

 What do you think it depends on?      

  

  

  

            
            
THANK YOU! 
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BILAGA 3 – SAMMANFATTNING AV INTERVJUER I SVERIGE OCH 

FRÅGEFORMULÄR I ENGLAND 

  Sverige - Enhet 1 Sverige - Enhet 2 Sverige - Enhet 3 

Anställda (tillhör FO) 60 (25-42%) 65 (65-100%) 31 (21-68%) 

försäljare 6 - 8   7 

projektledare 3 3 3 

säljare-projektledare 11 - 13 46 (30-40% s, 50% proj.l.) 4 

tekniker 28 6 11 

administration     4 

andra 10 10 2 

Prestation utvärderas orderingång, resultat orderingång, fakturering orderingång, faktur. 

  nettomarginal bruttoresultat FO, lönsamhet 

Ansvarig för FO enhetschef teamledare i enheterna ansv för kostnadsställe 

Redovisas tid till order nej (undantag) nej i regel ja 

K som inte tidredovisas ligger som säljkostnad räknas som FK rena förmedlingsaffärer 

I offertK ingår K för teknisk underlag, F IT, tid, F aktivitet tid, resor 

Överförs offertK till order nej (inte säljares) nej nej 

Hit rate 60% 60-65% (turbiner 90%) 90% 

Order 600 2000-2500 125 

storlek 250 000 SEK 70 000 - 100 000 SEK 1000 - 100 MSEK 

stora/små 20% / 80% 40% / 60%   

genomförande tid relativt korta 6-12 månader 6-18 mån 

Försäljningsvolym       

reservdelar 45% 35% 20% 

reparation/ombyggnader 40% -   

fältservice 10% 40% 80% 

andra 5% - (ibland ombygg. 80%) 

Försäljningsinsats       

reservdelar mycket mycket mycket 

reparation/ombyggnader       

fältservice mycket   ibland mycket 
Vet om exakt FO 
fördelning  ja/nej nej nej 
Finns olika pålägg för 
olika produkter ja ja ja 

Anpassar produkter ofta - -   

Inköp mest intern/även extern mest intern/även extern mest intern/äv. extern 

Kunder 50 interna 350 4 

står för 80% - 10 kunder står för 60% 1 beroende på år 

Försäljares tid hos kunder 15% - 20 % 10% 20% (ibland 60%-80%) 

Kontakt med kunder för lite för lite för lite 

behövs mer ja ja ja 

mer kontakt leder till ej ökad vinstmarginal flera order och faktur. flera order 
Försäljningsvolym endast 
ni fått order 60% 50% de flesta 

Kunder kräver tidshållning och kvalité 
kostnadseffektiv, hålla 

lev. tid & löfte, 
v.mycket- certifiering, 

hög kompetens, 

    teknisk kunnande personalkänn. 
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Konkurrenter     * hård på nya produkter 

reservdelar en del, kund själv nästan inga ingen, kund själv 

reparation/ombyggnader kund själv turbin knappt/generat. >   

fältservice 1-2/ kund själv nästan inga ingen, kund själv 
Ek. situation på 
marknaden lågkonjuktur påverkar  lågkonjuktur påverkar  lågkonjuktur påverkar  

  negativt, lite bättre nu negativt,  bättre nu negativt,  bättre nu 

Finns jämt heta projekt varierar varierar varierar mycket 

Export 100% Norge Finland 

kräver mer insats - nej nej 

Största K, exkl. personal 
resor, IT, offert, 

arbetsplats IT, lokaler, resor offertK: tid, resor 

Upplevs kostnadstryck inte speciellt hård trycket lite för dåligt ganska stor tryck 

Fyller i försäljare K i syst. ja ja ja 

finns regler för detta nej ja, fast dåliga ja 

 

Bilaga 3 fortsättning 

  England - Enhet 1 England - Enhet 2 England - Enhet 3 

Anställda (tillhör FO) 52 (8-15%) 55 (5-9%) 20 (7-35%) 

försäljare 4 5 12 

projektledare 4 4 5 

säljare-projektledare       

tekniker 40 40   

administration 4 6 3 

andra       

Prestation utvärderas orderingång, F, K orderingång, F, brutto-  orderingång, F,  

    marginal, kassaflöde bruttomarginal 

Ansvarig för FO enhetschef enhetschef försäljningschef 

Redovisas tid till order nej nej nej 

K som inte tidredovisas F & proj.lednings K 
prod K till kontrakt, FK 

till FO - 

I offertK ingår alla offertK offertK=OH, resor, tid, K resor, interna studier 

Överförs offertK till order nej nej (undertag) nej 

Hit rate 25% på kärnprod. 80% 50% på kärnprod. 

Order 1000 126 2000 

storlek 100 - 1 milj. £ 1000 £ 60 000 - 1 milj £ 

stora/små - 67,9% / 32,1% 4% / 96% 

genomförande tid för standard 9 mån - några dagar -13 mån 

Försäljningsvolym       

reservdelar 31% 7,7% 43% 

reparation/ombyggnader 3% 67,9%   

fältservice 66% 16,0% 57% 

andra   8,4%   

Försäljningsinsats       

reservdelar mycket-strategiska   mycket -strategiska 

reparation/ombyggnader   mest tid   

fältservice ingen   ingen extra 

Vet om exakt FO-fördel.  nej nej nej 
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Finns olika pålägg för 
olika produkter ja nej ja 

Anpassar produkter ofta ja ja ja 

Inköp intern/extern intern/extern intern 

Kunder 30 40-50 >100 

står för 80% 15 15-20 10 

Försäljares tid hos kunder 10% 15% 20% 

Kontakt med kunder ofta ofta ofta 

behövs mer ja ja ja 

mer kontakt leder till flera order flera order 
flera order, 
bruttomarg. 

Försäljnigsvolym endast ni 
fått order 90% 50% 10% 

Kunder kräver mycket - lev.tider, hög mycket (varierar) 
mycket - kvalité, 

lev.tid, 

   kvalité, certifiering   säkerhet 

Konkurrenter       

reservdelar olika många 3 

reparation/ombyggnader 4 / kund själv 5 2 

fältservice kund själv & 1 intern 5 10 

Ekonoms. situation på  kunder behöver service-  ökat fältservice aktivitet svår situat. pga el pris 

 marknaden har inte pengar, £ styrka UK marknad deprimerad kunder köper mindre 

Finns jämt heta projekt varierar konstant konstant 

Export 100% 100% - 

kräver mer insats ja ja ja 

Största K, exkl. personal resor resor resor, IT 

Upplevs kostnadstryck ja ja ja 
Fyller i försäljare K i 
system ja nej nej 

finns regler för detta ja nej nej 

 




