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 Förord 

 

Vi skulle vilja tacka de representanter från Träfrakt Götaland AB, Thorbjörn Bennesveds Åkeri 

AB, Sune Carlssons Åkeri AB och Bröderna Anderssons Åkeri AB som alla har erbjudit ovärderlig 

tid, erfarenhet och kunskap för uppsatsen. Vi vill även tacka för de spännande och trevliga 

observationer vi fick genomföra tillsammans med Thorbjörn, Marcus och Klas. 

 

Vi vill rikta ett speciellt tack till vår handledare Anders Jerreling på Ekonomihögskolan vid 

Linnéuniversitetet samt vår projektkontakt Pehr Sundblad, ekonomiansvarig hos Träfrakt 

Götaland AB. Deras engagemang och kunskap har haft stort bidrag till att driva vårt arbete 

framåt. 

 

Vår önskan är att detta arbete kan bidra till det fortsatta arbete som krävs för att i framtiden 

kunna ge bättre förutsättningar för alla de åkerier som befinner sig ute i skogarna. 

 

Växjö, Juni 2010 

 

 

 

 

Karl-Johan Tern Christian Johansson Andreas Ivarsson 
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 Sammanfattning 

 

 

Kandidatuppsats, Ämnesfördjupande arbete i Ekonomistyrning, 2FE00E 15hp, 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

 

Titel: Processbeskrivning av Rundvirkestransport - en fallstudie hos Träfrakt Götaland AB 

 

Författare: Karl – Johan Tern, Christian Johansson och Andreas Ivarsson 

Handledare: Anders Jerreling 

Examinator: Fredrik Karlsson 

 

Bakgrund: I dagsläget är skogsåkeriernas lönsamhet otillfredsställande. Avtal om priser 

handlar mer om styrka i förhandlingsposition istället för att diskutera faktiska kostnader. 

Dessutom har kostnadsbilden för åkerierna förändrats i omfattande utsträckning och 

kunskaper om hur väl priserna i avtalen faktiskt stämmer överens med åkeriernas kostnader är 

låg.  

 

Syfte: Att beskriva transportprocessens delprocesser och underliggande aktiviteter för att ge 

en god bild över var kostnaderna uppstår inom rundvirkestransporter. Denna studie kan sedan 

användas som underlag vid utveckling av en ny kalkylmodell. 

 

Metod: Vi har valt att utföra en fallstudie hos Träfrakt Götaland AB, en intresseorganisation 

vars medlemmar utgör majoriteten av Götalands skogsåkerier. 

 

Slutsats: Studien mynnar ut i modeller över de olika processerna. I dessa modeller har vi 

rationaliserat bort mindre betydande aktiviteter och lyft fram de väsentliga aktiviteterna. 

Slutsatsen presenterar även rekommendationer för vilka steg som bör vidtas i den fortsatta 

utvecklingen av kalkylmodellen. 
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 Abstract 

 

 

Bachelor dissertation in Management Accounting 2FE00E 15hp, School of Business and 

Economics, Linnaeus University 

 

Title: Process description of round timber transports – a case study at Träfrakt Götaland AB  

 

Authors: Karl – Johan Tern, Christian Johansson and Andreas Ivarsson 

Tutor: Anders Jerreling 

Examiner: Fredrik Karlsson 

 

Background: Today the profitability of forest haulers is unsatisfactory. Negotiations on prices 

are more about the relative strength of the negotiation parties rather than a discussion about 

actual costs. Adding extensive changes in the forest haulers cost structure has led to 

insufficient knowledge of whether the negotiated prices really correspond to their costs.  

 

Methodology: We decided to carry out a case study at Träfrakt Götaland AB, a special interest 

organisation whose members represent the majority of forest haulers in Götaland. 

 

Purpose: To describe the processes and underlying activities of round timber transports. This 

study may serve as the basis in the development of a new costing model.  

 

Conclusions: The resulting model focuses on the significant activities while insignificant 

activities are ignored. In our conclusion we make recommendations of which steps to take to 

further develop the costing model. 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet börjar vi med att beskriva bakgrunden till vårt ämnesval. Vidare för vi en 

diskussion om problematiken som sedan mynnar ut i vår problemställning. I inledningen 

presenterar vi även syftet med vår uppsats samt de avgränsningar och begreppsdefinitioner vi 

har. 

 

1.1 Bakgrund 

Skogsåkerierna inom Träfrakt Götaland AB har under senare år upplevt en märkbart försämrad 

lönsamhet från rundvirkestransporterna. Träfrakt upplever att marginalerna har minskat och 

att en del av skälet till detta beror på bristande information över var kostnader uppstår. Detta 

har mynnat ut i att Träfrakt har startat upp Projekt framsteg som syftar till att skaffa bättre 

kunskap kring åkeriernas kostnader och därmed förbättra möjligheten till att driva en 

lönsammare verksamhet. (Intervju 1, Bilaga 2) 

 

Träfrakt Götaland AB är en intresseorganisation som samägs av ca 200 åkerier. Dessa åkerier 

transporterar huvudsakligen skogsråvaror och dess biprodukter på uppdrag av sågverks- och 

pappersmassaindustrin. Verksamheten återfinns geografiskt i hela Götaland men tunnas ut i 

de norra delarna. Åkeriverksamheterna är små företag som tillsammans sysselsätter ca 800 

chaufförer. (Träfrakt, 2010) 

 

Transportbranschen är överlag en bransch som präglas av hård konkurrens. Samtidigt ökar 

kraven på leveranssäkerhet, miljömedvetenhet och administrativ effektivitet. Åkerierna har 

tvingats mot ett mer kundanpassat perspektiv vilket har förändrat hur verkligheten ser ut för 

aktörerna inom transportbranschen. Även andra faktorer har påverkat branschens utseende. 

Exempel på detta är ökande drivmedelskostnader, juridiska hinder och förändringar i 

infrastrukturen. Detta gör att gamla synsätt inte stämmer överens med dagens förutsättningar. 

Förändringen i verkligheten har inneburit att kostnadsstrukturen inte alltid fångas på ett 

korrekt sätt av de aktuella kalkylmodellerna. Därmed finns risken att en verksamhet fortsätter i 

samma hjulspår som den har gjort tidigare trots att förutsättningarna ser annorlunda ut. 

(Intervju 1, Bilaga 2) 

 

Sedan knappt trettio år tillbaka har ett avtal årligen förhandlats fram mellan Träfrakt och deras 

motpart, Såg i Syd, som är en representant för ett antal skogsindustrier. Detta avtal reglerar 
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vilka priser som ska gälla för utförda transporttjänster. Avtalets struktur har under hela 

perioden varit likartad. Som underlag till prisförhandlingarna använder Träfrakt sig av en 

kalkylmodell som togs fram under 1970-talet. Utvecklingen av denna kalkylmodell har varit 

högst begränsad och därför ses detta som en bidragande orsak till att avtalets villkor i grunden 

har sett likadana ut sedan avtalet skapades. Då Såg i Syd, enligt Träfrakt, anses ha haft en 

starkare förhandlingsposition har dock åkeriernas marginaler och därmed lönsamheten 

minskat över tiden. Dessutom har förhandlingarna utvecklats till vad som beskrivs som ”en 

armbrytning om rabatter snarare än en diskussion kring reella framsteg och 

framstegsmöjligheter”. (Intervju 1, Bilaga 2). 

 

1.2 Problematisering 

Problematiken som beskrivs i Projekt framsteg är likartad även för andra skogsåkerier och 

kunder. Träfrakts medlemmar står för ca 80 % av rundvirkestransporterna i Götaland och 

dessutom finns tendenser som pekar mot att skogsåkerierna i övriga Sverige brottas med 

liknande problem då en stor del av skogsåkerierna använder sig av kalkylmodeller som i 

grunden bygger på samma faktorer (Intervju 4, Bilaga 5). Med tanke på att skogsprodukter 

räknas bland Sveriges största exportvaror är många industrier beroende av vad som händer 

inom skogsindustrin (Exportrådet, 2010). Lönsamhetsproblem och dess följder kan därför 

mycket väl skapa problem för en mängd olika branscher som t.ex. möbel-, pappers- och 

byggindustrin. Skogstransporter är en nyckelprocess tidigt i värdekedjan och föder hela skogs- 

och träindustrin. Därmed finns ett mer allmänt intresse av att studera vad problemet beror på. 

 

Som vi nämner i bakgrunden har kostnadsbilden för skogsåkerier förändrats. Representanter 

från Träfrakt nämner t.ex. att andelen rörliga kostnader har blivit markant större och därmed 

uttryckt oro över att den nuvarande kalkylmodellen inte är användbar. Kalkylmodellen som 

används i nuläget baseras på ett antal faktorer och Träfrakt har svårt att säga om dessa 

faktorer verkligen fångar verksamhetens kostnadsstruktur (Intervju 2, Bilaga 3). Det är svårt att 

nå lönsamhet i transportbranschen som helhet och den fråga vi ställer oss då är:  

Kan alltför grova och bristfälliga kalkylmodeller vara en del av orsaken till lönsamhetsproblem? 

 

Träfrakt nämner ett antal omvärldsfaktorer som påverkat verksamheten utan att utvärdering 

av effekterna på kalkylmodellen har gjorts. Som exempel kan vi nämna infrastrukturella 

skillnader. Dessa har medfört bl.a. ändrade hastighetsgränser, mitträcken på landsvägar för 

ökad säkerhet och farthinder som alla utgör hinder för vägtransporter. Detta tas ej hänsyn till i 
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dagsläget. Just dessa problem är generella för samtliga typer av vägtransporter och därmed 

blir det intressant att undersöka hur detta påverkar kostnaderna. Eftersom de med nuvarande 

kalkylmodell inte vet vilka specifika aktiviteter som driver kostnaderna blir sambandet mellan 

pris och kostnad svagt. (Intervju 1, Bilaga 2)   

 

Vi tror att det huvudsakliga problemet till åkeriernas försämrade lönsamhet bygger på en 

alltför otydlig kostnadsbild över rundvirkestransportprocessen. Framtida avtal och priser bör 

därför bättre anpassas till dagens verklighet och ett första steg i detta är att förbättra den 

underliggande kalkylmodellen och på så vis kunna ge underlag för en bättre prissättning 

gentemot kunderna. För att förbättra kalkylunderlaget vill vi därför undersöka hur 

kostnadsstrukturen hos rundvirkestransporterna inom Träfrakts åkerier ser ut. Vår 

frågeställning blir därför: 

 

Vad driver kostnader i transportprocessen och hur kan dessa kostnader fångas upp 

för att användas som underlag i en kalkylmodell? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att kartlägga transportprocessen för rundvirkestransport och 

beskriva dess aktiviteter och kostnadsdrivare. Detta ska därefter kunna ligga till grund för att 

utveckla en kalkylmodell för rundvirkestransporter. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi begränsar vår studie till att omfatta den inledande fasen i kalkylutvecklingen, analys och 

beskrivning av transportprocessen. Därmed avgränsar vi oss från att studera de administrativa 

processerna. Vi kommer visserligen att ge vissa rekommendationer kring viktiga moment i en 

framtida kalkylmodell men vi gör ingen ansats att utveckla en färdig kalkylmodell. 
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1.5 Begreppsbeskrivningar 

Här förklarar vi de branschspecifika begrepp vi kommer att använda oss av i uppsatsen. 

 

Bankar Stolpar monterade på stuvarna som förhindrar att rundvirket 

faller av. 

 

Kvoter Mängd rundvirke som ska transporteras till skogsindustrin under 

en viss tidsperiod. 

  

Matarbord Avlastningsplats som automatiskt transporterar in rundvirket i 

produktionen. 

 

Rundvirke Skogsråvara som används i sågverk och pappersmassaindustri. 

 

Rundvirkesåkeri Företag som har rundvirkestransporter i sin verksamhet, 

synonymt med åkeri eller skogsåkeri. 

 

Rundvirkestransport Transport av ovan nämnda produkter. 

 

Skogsindustri  Åkeriernas kunder som förädlar skogsråvara. 

 

Skotare Gemensam referens till personen och maskinen som sorterar och 

staplar rundvirket i travar. 

 

Slutrensning Att tömma en trave. 

 

Stuvar De delar på lastbilen och släp som rundvirket ligger på, synonymt 

med segment. 

 

Transportprocess En transport av rundvirke från utgångspunkt fram till det att 

virket är avlämnat hos avsedd industri. 

 

Trave Staplat rundvirke, synonymt med parti.
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2. Metod 

I metodkapitlet beskriver vi hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie. Vi börjar med 

att förklara bakgrunden till vårt ämnesval och vilken typ av forskningsmetod vi kommer 

använda oss utav. Vidare förklarar vi varför vi har valt ett abduktivt angreppssätt och utifrån 

detta vilken typ av forskningsdesign som passar bäst för vår studie. Metodkapitlet avslutas 

genom att vi förklarar hur vi har gått tillväga för att samla in data, säkerställa kvalitén i vår 

forskning samt för en självkritisk diskussion. 

 

2.1 Val av ämne – Uppdrag 

Bakgrunden till vårt ämnesval är det projekt som organisationen Träfrakt Götaland AB startade 

upp under 2009 vid namn Projekt framsteg. Projektet grundar sig i den prisuppgörelse som 

organisationen årligen har med sågverkens intresseorganisation Såg i Syd och beror på att 

Träfrakt Götaland AB anser sig behöva bättre argument för att på så sätt kunna motivera sina 

förslag i kommande avtalsförhandlingar. Efter att vi fick kännedom om detta projekt insåg vi 

möjligheterna till intressanta studier och tog därefter kontakt med Träfrakt.  

 

Genom vårt deltagande i Träfrakts projekt fick vi i uppdrag att vara delaktiga i projektets 

genomförande. Genom att delta i projektets inledande fas gav det oss möjlighet att utföra en 

grundlig nulägesanalys genom att beskriva de kostnadsdrivande processerna samt 

utformandet av en ny kalkylmodell baserad på den framtagna informationen. Dessa 

processbeskrivningar bidrog därefter till att uppsatsens syfte uppnåddes. 

 

2.2 Forskningsmetodik 

Det finns två huvudsakliga typer av metodologiska forskningsstrategier att välja mellan då man 

ska utforma sin studie, kvantitativ forskning och kvalitativ forskning. Den kvantitativa 

forskningen betonar den naturvetenskapliga modellens förhållningssätt och förespråkar ett 

deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk forskning. Detta innebär en 

prövning av redan existerande teorier. Strategin föredrar kvantifiering när det gäller insamling 

av data och analys. (Bryman och Bell, 2005) 
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I motsats till den kvantitativa forskningen innebär en kvalitativ metod ett steg bort från den 

naturvetenskapliga modellens normer. Den kvalitativa forskningen förespråkar istället en 

induktiv syn på förhållandet mellan teori och forskning, tyngden läggs på generering av teorier. 

Fokus ligger på hur individer uppfattar och tolkar en ständigt föränderlig social verklighet som 

individer själva skapar och konstruerar (Bryman och Bell, 2005). 

 

Vi har valt en studie av kvalitativ karaktär genom att studera litteratur samt genomföra 

observationer och intervjuer. Denna metod används för att på så sätt kunna få en djupare 

förståelse för de specifika processerna men även för att kunna beskriva dessa på ett detaljerat 

sätt. 

 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Förhållandet mellan teori och forskning kan ta utgångspunkt i tre vetenskapliga angreppssätt, 

deduktivt, induktivt eller abduktivt (Patel och Davidson, 2003). Den deduktiva teorin är den 

vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Utifrån tidigare 

vetenskap inom ett visst område härleder eller deducerar forskaren hypoteser utifrån 

existerande teori. Teorin styr således forskningen (Bryman och Bell, 2005). Den induktiva 

teorins angreppssätt innebär i motsats till den deduktiva metoden att teorin är resultatet av en 

forskningsansats. Forskaren drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer 

(Bryman och Bell, 2005). 

 

Vår uppsats, som är en fallstudie på ett specifikt företag, intar ett abduktivt angreppssätt som 

kan sägas innebära en kombination av de bägge angreppssätten. Med detta menas att det sker 

en vandring fram och tillbaka mellan de två abstraktionsnivåerna (Björklund och Paulsson, 

Deduktion 
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Figur 2-1 Illustration av induktiv och deduktiv 
ansats (Björklund och Paulsson, 2003) 
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2003). Genom abduktion så formuleras ett hypotetiskt mönster utifrån det specifika fallet. I 

nästa steg prövas och testas teorierna för att på så sätt utvecklas och utvidgas för att bli mer 

generella (Patel och Davidson, 2003). Vi vill utifrån existerande teori skapa oss en förståelse för 

hur transportprocesserna bör definieras. Denna del är således av deduktiv karaktär. 

 

Studiens fortsatta arbete innebar att vi utifrån det empiriska material vi samlat in studerade 

hur en kalkylmodell över transportprocessen bör utformas inom skogsåkerinäringen och därför 

intar studien även till viss del en induktiv ansats. 

 

2.4 Forskningsdesign 

Vår uppsats har en fallstudiedesign, som innebär att vi genom att studera ett specifikt fall ska 

skapa oss en djupare förståelse kring det valda forskningsområdet. En fallstudie omfattar 

enligt Yin (2007) en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess verkliga 

kontext då man anser att denna har stor relevans för det man vill studera. Denna form av 

studie kommer ofta till användning då forskaren, precis som i vårt fall, vill studera processer 

och förändringar (Patel och Davidson, 2003). Denna ansats resulterade i att vi valde att studera 

transportprocesserna för de skogsåkerier som är medlemmar i Träfrakt Götaland AB i syfte att 

få en ökad förståelse för hur en kalkylmodell ska utformas. 

 

2.5 Data- och informationsinsamling 

För att få en bakgrund om projektets ämnesområde och en referensram att utgå ifrån har vi 

använt oss av teori i form av vetenskapliga artiklar, böcker, kurslitteratur och internetkällor. 

Artiklar och vetenskapliga tidsskrifter har använts i syfte att få en djupare förståelse för 

specifika kunskapsområden. För att hitta vetenskapliga artiklar använde vi oss huvudsakligen 

av databaserna ELIN, EBSCO och Business Source Premier. Sökorden vi använde för att hitta de 

vetenskapliga artiklarna var: ABC, logistics, cost modeling, cost drivers, process costing, 

transportation och job costing. 

 

En stor del av den teori vi använder oss av kommer från ämnesböcker och kurslitteratur. Dessa 

är oftast en sammanställd och systematiserad kunskap inom ett problemområde. I dessa källor 

finns ofta teorier och modeller utvecklade i sin helhet (Patel och Davidson, 2003). 
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Vid datainsamling används två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata 

är data som har samlats in i syfte att användas i den aktuella studien (Björklund och Paulsson, 

2003). Det finns flera olika metoder för insamling av primärdata. Intervju är en metod som 

använder sig av någon form av utfrågning. Intervjuer kan vara av strukturerad, semi-

strukturerad eller av ostrukturerad karaktär beroende på i vilken grad frågorna på förhand är 

utformade. En annan metod för att generera primärdata är observationer. Observationer kan 

ske genom att observatören själv deltar i den studerande aktiviteten, s.k. deltagande 

observation, eller genom att iaktta händelsen utifrån (Björklund och Paulsson, 2003). 

 

Sekundärdata är data som, i motsats till primärdata, har tagits fram i ett annat syfte än det 

som föreligger för den aktuella studien, exempelvis tidsskrifter, vetenskapliga artiklar, 

litteratur och läroböcker (Björklund och Paulsson, 2003). Fördelen med sekundärdata är att 

det under en relativt kort tid och med knappa resurser går att ta del av och kartlägga 

existerande kunskap inom området och på så vis bygga upp en teoretisk referensram. 

Framförallt vetenskapliga artiklar är användbara då man är intresserad av att ta del av den 

senaste forskningen och de nyaste rönen inom specifik teori (Patel och Davidson, 2003). 

Nackdelarna med sekundärdata är bl.a. att det kan vara svårt att säkerställa vilka metoder som 

använts och för vilket syfte materialet har framställts. Här menar Björklund och Paulsson 

(2003) att det är viktigt att forskaren alltid ifrågasätter informationen denne använder. 

 

2.5.1 Primärdata 

Observationer har fungerat som ett av våra huvudsakliga verktyg för att generera användbar 

data och empiri. Observationer har genomförts i syfte att kunna genomföra vår nulägesanalys 

och processbeskrivning utifrån relevant teori samt för att kunna utvärdera processerna. De 

observationer vi har genomfört har gjorts på tre olika åkeriföretag för att på så sätt kunna 

finna skillnader som beror av strukturella variationer samt att på ett korrekt sätt kunna fånga 

den typiska transporten. Observationerna har dessutom genomförts vid separata tillfällen för 

att kunna studera de två skiften natt- och dagtransport. Observationerna har genomförts 

förutsättningslöst där var och en har fått tolka verkligheten på sitt sätt. Observationerna har 

dokumenterats med bilder samt att vi under studien har fört egna anteckningar. Vi ansåg att 

det var viktigt att vi som observatörer inte deltog i arbetet eller på något sätt påverkade 

transporterna. Vi har deltagit i tre transportskift. Dessa utfördes på Sune Carlssons Åkeri AB i 

Åryd, Bröderna Anderssons Åkeri AB i Ryssby och Thorbjörn Bennesveds Åkeri AB i Älghult. 
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Intervjuerna gav oss en överblick kring vilka problem som representanterna från Träfrakt och 

deras medlemmar upplevde som viktigast. Intervjuerna med förarna skedde i samband med de 

gjorda observationerna, i syfte att så detaljerat som möjligt kunna beskriva 

transportprocessen. Dessa intervjuer är s.k. ostrukturerade intervjuer, vilket innebar att vi 

endast använde oss av ett fåtal teman vi ville beröra. Intervjuerna med förarna skedde under 

ett helt skift vilket innebar att vi under en längre tid, ca elva timmar, fick chans att fundera 

kring respondentens svar och ställa följdfrågor. Vi genomförde även intervjuer med två 

transportledare, Thomas Strand och Torbjörn Bennesved. Vidare har vi haft kontakt med två 

representanter från Träfrakt, främst deras ekonomiansvarige Pehr Sundblad men också med 

deras kvalitets- och samordningsansvarige Peder Letell.  

 

2.5.2 Sekundärdata 

Projekt Framsteg är data vi fick för att få bakgrundsfakta om projektet. Dessa data bestod av 

den projektrapport som Träfrakt Götaland AB tagit fram tillsammans med Såg i Syd.  

 

Vi använde oss också av den kalkylmodell Träfrakt använder sig av vid kostnadsberäkning av 

transporterna. Syftet med denna var att identifiera vilka aktiviteter som av företaget anses 

vara viktiga i dagsläget. Utifrån en analys över transportprocessen kan vi sedan studera inom 

vilka processer modellen har blivit inaktuell. 

 

2.6 Urval 

Via kontakter på universitetet kom vi i kontakt med företaget som var intresserade av ett 

samarbete med oss. De transporter som vi valt att observera har vi valt ut i samråd med 

Träfrakt. Utifrån en lista med tänkbara åkerier har vi valt ut vilka som har passat bäst utifrån 

studiens syfte.  

 

För att välja ut vilka åkerier vi ville genomföra våra observationer hos satte vi upp speciella 

kriterier. Ett av kraven innebar att de valda åkerierna skulle vara oberoende från varandra och 

att de skulle vara utsprida på olika geografiska områden. Genom detta ansåg vi att vi kunde 

fånga upp möjliga variationer som beror på geografiska förutsättningar då vi visste att 

företagen inom Träfrakt var spridda över stora delar av Götaland. 

 

Ett annat krav var att företagen inte skulle vara för små eller för stora, detta för att kunna vara 

tillräckligt representativa för det normala åkeriföretaget samtidigt som allt för stora eller små 
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åkeriföretag skulle kunna vara mer eller mindre utvecklade. Samtidigt ville vi att de skulle skilja 

sig åt något. Detta innebar att vi gjorde urval utifrån antalet lastbilar som företagen ägde. Det 

för Träfrakt representativa åkeriföretaget har någonstans mellan fyra eller fem lastbilar så 

detta fick fungera som riktmärke.  

 

Det sista kriteriet vi hade var att de skulle köra för olika typer av skogsindustrier. Tanken med 

detta kriteriet var att vi ville fånga upp de variationer som beror på vilken typ av kund 

transporten går till. Tack vare detta kunde vi observera skillnader som berodde på om kunden 

var ett större pappersbruk eller ett mindre sågverk.  

 

Våra urval av intervjuer med ekonomiansvariga och transportledare som vi har genomfört har 

vi baserat på liknande sätt. Träfrakt har gett förslag på lämpliga personer att intervjua och som 

vi sedan har valt att kontakta eller ej. Här var det viktigt att företagen var tillräckligt stora för 

att vi skulle kunna ta del av mer detaljerade ekonomiska rapporter. Dessutom antog vi att 

alltför små åkerier inte i lika stor utsträckning har behov av en transportledare. 

   

2.7 Forskningskvalitét 

Då kvalitativa studier karaktäriseras av stor variation är det enligt Patel och Davidson (2003) 

svårt att finna entydiga regler eller kriterier för att uppnå god kvalité med sin studie. Då varje 

studie är mer eller mindre unik är det viktigt att forskaren, för att öka kvalitén, noga beskriver 

forskningsprocessen så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning kring de metodologiska 

valen som har gjorts.  

 

2.7.1 Reliabilitet, Replikation och Validitet 

Bryman och Bell (2003) nämner att tre av de viktigare kriterierna för bedömning av 

företagsekonomisk forskning är reliabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet, eller 

tillförlitlighet, behandlar huruvida resultaten från en studie blir desamma om undersökningen 

skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga betingelser. Begreppet 

utreder om måtten inom företagsekonomi är konsistenta eller följdriktiga. I studier där måtten 

betraktas som icke reliabla saknas tilltro till dess pålitlighet (Bryman och Bell, 2003). För en 

fallstudie menar Yin (2007) att det viktigaste är att forskaren dokumenterar alla 

tillvägagångssätt samt att hon gör många steg i studien så operationella som möjligt.  
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Replikation är ett kriterium som behandlar huruvida det är möjligt för en annan forskare att 

replikera eller upprepa studien. Detta ställer därför också krav på att forskningens 

tillvägagångssätt och olika procedurer i detalj beskrivs i studien. (Bryman och Bell, 2005) 

 

Ett viktigt kriterium för att kvalitén och trovärdigheten i en studie ska vara godtagbar är 

validitet. Detta begrepp ställer krav på att de slutsatser som forskningen genererat från en 

undersökning är sammanhängande (Bryman och Bell, 2005) samt i vilken utsträckning man 

verkligen mäter det man avser att mäta (Björklund och Paulsson, 2003). Detta begrepp 

rymmer dessutom speciella svårigheter när det gäller en fallstudieforskning. Yin (2007) menar 

bl.a. att subjektiva bedömningar ligger till grund för insamlingen av data. Validitet i form av 

intern validitet, eller generaliserbarhet, är ytterligare ett kriterium som Bryman och Bell (2005) 

nämner som problematiskt. 

 

2.7.2 Kvalitén för vår studie 

För att öka kvalitén för denna studie har störst fokus för oss varit att på ett så tydligt sätt som 

möjligt försöka redovisa våra metodologiska tillvägagångssätt. Vi har därför valt att förklara 

vårt ämnesval, sätt att samla information och hur vi har valt ut våra intervju- och fallföretag. 

Genom detta ökas möjligheten för att kunna replikera studien. 

 

Ett sätt att höja studiens tillförlitlighet är enligt Björklund och Paulsson (2003) genom s.k. 

triangulering. Detta innebär att man använder sig av olika metoder för att undersöka en och 

samma företeelse och därigenom få flera olika perspektiv på studieobjektet (Björklund och 

Paulsson, 2003). Detta är något som vi har valt att göra genom att använda oss av både 

observationer och intervjuer då vi samlade in empiri. 

 

För att säkerställa trovärdigheten i våra observationer har vi fört noggranna fältanteckningar 

samt tagit bilder under observationerna. Vi har dessutom åkt ut och låtit Träfrakt ta del av vårt 

arbete och på så vis fått bekräftat att vi har uppfattat deras verklighet som den är. Genom vårt 

selektiva urval av företag som vi har observerat har vi ökat generaliserbarheten för vår studie 

då observationerna fångade de olika typer av transporter som vår studie omfattade. 
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2.8 Självkritik 

Vi vill nämna eventuella problem med att utgå ifrån ett redan påbörjat projekt. Generellt finns 

det en risk att i alltför hög grad använda projektets angreppspunkter istället för egna 

infallsvinklar. Därmed uppstår en risk att objektiviteten ifrågasätts i viss mån. Genom 

observationer och intervjuer även ute hos skogsindustrin och fristående åkerier skulle vi kunna 

skapa oss en bättre helhetsbild men tidsfaktorn har begränsat vårt studieområde. 

 

Ett annat problem är det begränsade antal transportprocesser vi har observerat. Vi har endast 

genomfört sju processobservationer på tre olika åkerier. Det hade varit önskvärt att analysera 

fler transportprocesser men också ett större antal åkerier. Detta hade minskat risken för att 

missa viktiga moment. Problemet för oss har varit den stora tidsåtgång som krävts.  
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3. Teoretisk referensram 

I teorikapitlet kommer vi att presentera den teoretiska referensram vi har använt oss av för att 

tolka det empiriska materialet. Vi kommer att ur ett bredare perspektiv föra en teoretisk 

diskussion kring kalkylsystemet och dess modeller för att sedan smalna av och i detalj gå in på 

kalkylmetoder och processbeskrivningar. 

 

3.1 Kalkylsystem 

Syftet med ett kalkylsystem är att ge företagsledningen information och beslutsunderlag för 

den verksamhet som bedrivs. I den hårda, globala konkurrens som råder med snabb utveckling 

inom produkt- och processteknologi krävs väl utvecklade kalkylsystem. För att klara av att följa 

upp kostnader, produktivitet och effektivitet samt planera förbättrade produktionsprocesser 

måste en organisations kalkylsystem ge tidsriktig och korrekt information för att fungera som 

styrsystem. Anthony och Govindarajan (2007) understryker dock att ett bra kalkylsystem 

ensamt inte kan garantera framgång för företaget utan att framgång i huvudsak beror på 

produkter som möter kunders efterfrågan, effektiv produktion, distributionssystem samt 

effektiv marknadsföring. För att kunna ge relevant information krävs därför att kalkylsystemets 

struktur är utformad med hänsyn till företagets strategi och behov. Delar som kan ingå i ett 

kalkylsystem är strategisk planering, budgetering, resursallokering, prestationsmätning, 

utvärdering och belöning samt internprissättning. (Anthony och Govindarajan, 2007)  

 

Ett kalkylsystem omfattar hela flödet av kostnader på kostnadsslag, kostnadsställen samt 

kostnadsbärare och inrymmer allt som har med kalkylering att göra, t.ex. datafångst, 

datahantering, kalkylrutiner, kalkylinstruktioner, kalkylregler, kalkylmodeller och 

kalkylblanketter (Andersson, 2001). Kort sagt innefattar ett kalkylsystem samtliga rutiner och 

procedurer som används för företagets kalkylbehov. 

 

Ett ineffektivt kalkylsystem kan underminera överlägsen produktutveckling, processförbättring 

och marknadsföringsarbete. I en situation där en chef identifierar allvarliga brister i ett 

kalkylsystem minskas de negativa effekterna av huruvida chefen inser systemets svagheter och 

kringgår problemet genom att utveckla personliga informationssystem. Chefer förorsakar 

samtidigt problem om de inte förstår att systemet är ineffektivt och därmed felaktigt litar på 

det för information och beslutsfattande. (Johnson och Kaplan, 1987) 
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För att mäta de prestationer som utförs behöver vi definiera vad en prestation faktiskt är. 

Chow, Heavor och Henriksson (1994) nämner svårigheten med detta då bedömningar av 

prestation i hög grad skiljer sig beroende på varje enskilt företags strategi och mål. Detta 

stämmer överens med Anthony och Govindarajans (2007) beskrivning över synsättet att ett 

kalkylsystem bör anpassas och utformas efter företagets strategi. Chow, Heavor och 

Henriksson (1994) har tagit fram en modell över ett antal faktorer som, beroende på hur 

verksamheten ser ut, kan anses vara viktiga: 

 

Variabler av den typ som ses i modellen ovan kan ses som kritiska framgångsfaktorer av stor 

betydelse för ett företags strategi (Anthony och Govindarajan, 2007). 

 

3.2 Kalkylmodell 

De rutiner och procedurer ett företag har utvecklat för att fånga, behandla och presentera 

data mynnar ut i en kalkylmodell. Denna modell har som syfte att åskådliggöra den 

information ett företag behöver. I framtagandet av denna modell blir datafångsten en viktig 

komponent. Identifiering av vilka moment som ska studeras och hur relevant data ska fångas 

är ett nyckelmoment i utformandet av en kalkylmodell.  

 

Figur 3-1 Variabler för kritiska framgångsfaktorer (Chow, Heavor och Henriksson, 1994) 
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3.2.1 Kalkylmetoder 

För att nå fram till en korrekt bild av produktens kostnader krävs att en lämplig metod väljs för 

att beskriva kostnader. Beroende på produkttyp finns det ett antal olika metoder att välja 

mellan. Eftersom vi är intresserade av att beräkna kostnaderna för en process är vi 

intresserade av att ta reda på självkostnaden. 

 

De två huvudsakliga metoderna för självkostnadskalkylering kallas orderkalkylering och 

periodkalkylering. Vid orderkalkylering sammanförs kostnader till en specifik enhet, ett parti 

eller andel av en produkt eller tjänst. Produkten eller tjänsten är ofta kundanpassad som 

exempelvis en växellåda till en bil. Vid periodkalkylering är kostnadsobjekten identiska eller 

homogena produkter eller tjänster. Kostnaden av dessa tas fram via ett genomsnitt för att 

allokera kostnaderna av identiska eller homogena produkter (Bhimani et. al. 2008). 

Gemensamt för de båda metoderna är att samtliga kostnader i normalfallet fördelas ut på 

kostnadsobjektet. Många produktionssystem har en blandning av de båda metoderna och inte 

en renodlad order- eller periodkalkyleringsmetod, s.k. hybridsystem. De har då element av 

både kundanpassade artiklar och andra massproducerande artiklar. (Bhimani et. al. 2008) 

 

När tjänster liknar varandra men ändå inte är identiska kan det finnas skäl att fördela ut 

resursförbrukningen med hjälp av ett ekvivalenttal. Med detta avses att en process som tar 

mer resurser i anspråk får ett högre ekvivalenttal för att beskriva den ökade kostnad som 

processen medför (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). Resultatet blir att en kalkylmodell kan ta 

hänsyn till vissa skillnader hos olika kostnadsobjekt. 

 

Då problem kan uppstå vid fördelning av indirekta kostnader kan det vara önskvärt att enbart 

studera de direkta kostnaderna. ABC-kalkylering uppfyller detta krav då endast kostnaderna 

fördelas om de orsakslogiskt kan relateras till kalkylobjektet. Ursprungligen är metoden 

framtagen för att kalkylsystem bättre ska kunna svara på förändringar i en organisations 

omgivning men i praktiken används ABC-principer även för beräkning av självkostnader. 

Orderkalkylering 
Identiska eller homogena 
produkter eller tjänster. 
 

Periodkalkylering 
Specifik enhet, ett parti eller andel 
av en produkt eller tjänst 
 

Figur 3-2 Orderkalkylering och periodkalkylering som ändarna i ett kontinuum (Bhimani,  
et al. 2008) 
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Vanligtvis tas endast de kostnader som utgör särkostnader med i kalkylen. Andra kostnader 

kan beaktas via krav på täckningsbidrag. (Ax, Johansson och Kullvén, 2005) 

 

Huvudbegreppen inom ABC är aktiviteter och kostnadsdrivare. En aktivitet är ett 

arbetsmoment i ett företags verksamhet som i sin tur är kopplad till kostnadsdrivare. En 

kostnadsdrivare är en faktor som påverkar totala kostnader. En förändring i kostnadsdrivaren 

kommer därför att påverka totala kostnader för ett relaterat kostnadsobjekt. Kostnader som 

inte varierar på kort sikt och inte har någon identifierbar kostnadsdrivare på kort sikt kan ha en 

kostnadsdrivare på lång sikt. Exempelvis kan kostnadsdrivare inom distribution vara antal varor 

distribuerade, antal kunder eller vikten av varorna. (Bhimani et. al 2008) 

 

3.3 Produktkalkyleringsprinciper 

Frenckner och Samuelson (1984) nämner olika principer för redovisning och tar därefter fram 

motsvarande principer för produktkalkylering. Dessa principer används som underlag för att 

försäkra sig om att uppnå pålitliga resultat. Författarna delar upp dessa principer i tre olika 

kategorier: 

 

3.3.1 Beslutsunderlagsprinciper 

Situationsberoendeprincipen: Författarna anser att produktkalkyler skall anpassas efter de 

ekonomiska konsekvenser som förväntas eller som i efterhand beräknas på genomförda 

beslut. Den rutinanpassning som dock av praktiska skäl finns inom produktkalkylering kan 

förhindra den situationsanpassning som från andra synpunkter vore önskvärd. 

Stegprincipen: Denna princip innebär att kalkyleringen sker i olika steg för att samordna 

beslutsunderlag för olika projekt. Summan av kostnader och intäkter för mer omfattande steg 

måste överensstämma med underliggande steg för kostnadsobjektet. 

Kalkylsiktsprincipen: Med kalkylsiktsprincipen menar författarna den kalkylsikt på vilken 

bedömda konsekvenser av ett beslut väntas uppträda. (Frenckner och Samuelson, 1984) 

 

3.3.2 Realismprinciper 

Kausalitetsprincipen: Det är viktigt att produktkalkyler ger en god bild av de särkostnader som 

orsakas av beslutssituationen. 
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Kostnadsoptimalitetsprincipen: Författarna menar att samma prestation kan utföras efter olika 

metoder med olika resurskrav och kostnader som följd. Vid beräkningar förutsätts att 

kostnaderna i produktkalkylen är beräknade efter varje situations bästa produktionssätt. 

Proportionalitetsprincipen: Den fördelningsbas som väljs bör vara tillgänglig för de objekt som 

kostnadsfördelningen avser. Denna ska dessutom antas förändras i proportion till de fördelade 

kostnaderna och intäkterna. 

Finalitetsprincipen: Kostnader som inte orsaksmässigt kan återföras till olika kalkylobjekt men 

ändå fördelas på andra grunder bör beskrivas särskilt.(Frenckner och Samuelson, 1984) 

 

3.3.3 Modererande principer  

Genomsnittsprincipen: Om skillnader i kostnader uppkommer av slumpmässiga händelser, skall 

kalkylerna bortse härifrån. Istället beräknas genomsnittsdata. 

Normalitetsprincipen: Denna princip innebär att verksamhetens normala kostnader ska 

beräknas. Den slumpmässiga spridningen kan dock göra att kostnaderna tillfälligtvis blir 

markant högre eller lägre. 

Riskkostnadsprincipen: Som ersättning för skillnaden mellan kostnadens väntevärde och den 

normala kostnaden kan en riskkostnad beräknas. 

Konkurrensriktighetsprincipen: Kalkyler över konkurrerande företags förutsättningar bör bortse 

från skillnader som inte är direkt hänförbara till exempelvis produktionsteknik och effektivitet. 

(Frenckner och Samuelson, 1984) 

 

3.4 Tidsåtgång som uttryck för kostnader 

Tidsbaserade analyser är en metod som kan användas för att genomföra en kostnadsanalys 

över en värdekedja. Whicker et. al. (2009) menar att tidsbaserade analyser har utvecklats i 

syfte att kunna underlätta vid processbaserade värdekedjeanalyser. Dessa analyser har visat 

sig kunna avgöra vart de stora förlustområdena inom processer uppstår och därmed visa var 

möjligheter till kostnadsreduceringar finns. Fördelarna med att kombinera tids- och 

kostnadsmätningar för en process är att beslutsfattare får en träffsäker överblick på 

processkostnaderna och dess natur. Detta kan medföra en optimering av värdekedjorna 

genom förbättrad operationell lönsamhet. (Whicker et. al. 2009) 

 

Den karaktäristiska kostnadsstrukturen för transporter gör det problematiskt att fånga 

lönsamhetsinformation genom traditionell ABC-kalkylering. Detta p.g.a. att de enskilda 

transporterna kan se väldigt varierande ut. Everaerts et. al. (2008) menar dock att det inom 
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transportbranschen finns en möjlighet att använda sig av ABC-kalkylering med tidsbaserade 

kostnadsdrivare. För att få en fungerande tidsdriven kalkylering måste man kunna uppskatta 

tidsåtgången. Tidsåtgången för en specifik aktivitet uppskattas och blir, istället för 

kostnadsdrivare, tidsdrivare, just för att de driver tiden för varje utförd aktivitet. Genom detta 

ges möjligheten att fördela flera aktiviteter på varje enskild tidsdrivare, vilket skulle förenkla 

en komplex process genom att minska behovet av antalet aktiviteter. (Everaerts et. al. 2009) 

 

Att använda sig av enbart tid när man mäter prestationer genom en process kan vara 

vilseledande utan en noggrann utvärdering av vilka kostnader som associeras med en specifik 

tidsåtgång. Orsaken till detta beror på att tiden för en process kan inneha en kostnadsprofil 

som ser annorlunda ut i jämförelse med tidsåtgången för en annan process. Att exempelvis 

spara in tid på en process kan medföra ökade kostnader för en annan process. Med andra ord 

kan en kostnadsoptimering i en funktion medföra kostnadsökningar för en annan funktion. 

(Whicker et. al. 2006) 

 

3.5 Processer  

 

3.5.1 Definition av process 

Enligt Lumsden (2006) består en process av ett antal aktiviteter som mynnar ut i en produkt 

eller service. Han menar också att målet med processen är att skapa värde för kunder 

samtidigt som resursförbrukningen minimeras. Hela företagets verksamhet bygger på 

processer och författaren nämner ett antal kriterier som gäller för dessa: 

• Aktiviteterna som ingår i processen ska vara sammanhängande 

• Processen ska upprepas 

• Det finns en början och slut på processen 

• Processen skapar värde 

• Processen tillfredsställer kunder 

• Delprocesser kan identifieras 

Aktiviteterna i varje process bör vara föremål för kontinuerlig utvärdering för förbättring. 

Genom dessa förbättringar uppnås kostnadseffektivisering alternativt ökat kundvärde vilket i 

sin tur är nyckelpunkter för företagets totala lönsamhet. 
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3.5.2 Processdesign 

Behovet av processdesign uppstår när förutsättningarna kring en produkt eller tjänst 

förändras. Konkurrenssituation, produkten/tjänstens kostnadsstruktur eller kvalitetsfrågor är 

exempel på skäl till att analysera designen av en process. När en process ska beskrivas 

använder vi oss av fem grundläggande moment; processval, vertikal integrering, 

resursflexibilitet, kundinblandning och kapitalintensitet (Krajewski och Ritzman, 1996). 

 Processval 

Processvalet utgår från volym och vilken grad av anpassning som krävs inom processen. 

Beroende på om fokus ligger hos processen eller produkten används olika typer av processer. 

Vi utgår från fyra grundprocesser; projektprocess, partiprocess, linjeprocess och kontinuerlig 

process (Krajewski och Ritzman, 1996).  

 

Projektprocessen innebär en hög grad av anpassning. Typiskt för denna process är att den 

vanligtvis utförs mot kundorder. Ofta löper dessa projekt över längre tid och är storskaliga.  

Partiprocessen kräver inte lika stor anpassning och vissa resurser kan delas mellan produkter 

och tjänster. Många aktiviteter i processen är likvärdiga och delar av processen upprepas i 

många fall även om helheten kan se olika ut från fall till fall. Linjeprocesser har produkten i 

fokus istället för processen. Denna process kännetecknas av höga volymer och standardisering. 

Stora variationer förekommer inte och de variationer som uppkommer hanteras vanligen 

genom att det skapas standardalternativ i produktionen. Kontinuerliga processer är väldigt 

volymfokuserade. Dessa processer löper normalt dygnet runt och är kapitalintensiva. Dessa 

hittas nästan uteslutande inom tillverkande industri och då i stor skala. (Krajewski och Ritzman, 

1996) 

Processdesign

Processval

resurs-flexibilitet

Kund-
inblandningKapital-intensitet

Vertikal 
integrering
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Vertikal integrering 

Detta är ett mått på hur stor andel av processerna i den totala kedjan ett företag själva 

genomför. Beslut som rör detta område bör bygga på hur väl ett företag tror sig kunna skaffa 

fördelar genom att antingen köpa in alternativt lösa genom den egna verksamheten. 

Stordriftsfördelar eller svårigheter att dela upp processer är två exempel som kan vara till 

grund för processbeslut av denna typ. (Krajewski och Ritzman, 1996) 

 

Resursflexibilitet 

I en verksamhet krävs att det tas beslut om hur resurser ska användas. Graden av 

specialisering är viktigt att ta hänsyn till då en alltför specialiserad organisation riskerar att få 

svårt att svara på tillfälliga händelser medan en flexibel organisation kan tappa 

konkurrensfördelar p.g.a. en lägre produktivitet eller effektivitet inom områden med högre 

kompetenskrav. Resursflexibiliteten kan i sin tur delas upp i två delar, personal och utrustning. 

Viktiga utgångspunkter att ta hänsyn till är att ha god kontroll över vilka uppgifter som ska 

utföras och hanteras i respektive fall. (Krajewski och Ritzman, 1996) 

 

Kundinblandning 

Kundinblandning kan variera kraftigt från att kunden hanterar vissa delar av processen helt 

själv till att ha så liten inblandning som möjligt. Framförallt inom tjänstesektorn kan denna del 

vara av stor vikt. Leveranstidpunkt, plats och produktdesign är exempel på olika moment som 

kunden kan vara inblandad i. (Krajewski och Ritzman, 1996) 

 

Kapitalintensitet 

Detta beskriver förhållandet mellan kapital och arbetskraft i processen. (Krajewski och 

Ritzman, 1996) 

 

3.5.3 Processkartläggning 

Kartläggning av en process sker grafiskt genom att rita upp ett flödesschema av aktiviteter. 

Genom att åskådliggöra och beskriva processen, delprocesserna samt aktiviteterna skapas en 

bild över vilka faktorer som spelar in. En fastställd standard för utseendet på en processkarta 

finns inte. (Krajewski, Ritzman och Malhotra, 2007) 
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Det finns två angreppssätt vid kartläggning av processer. Det första sättet styrs av på förhand 

bestämda indikatorer som mäts och bedöms. Detta sätt innebär att processen och dess 

aktiviteter bör vara välkända innan undersökningen genomförs. Det andra angreppssättet 

utgår från observationer av processen och därefter definieras aktiviteter med utgångspunkt på 

vad som har observerats. Att bygga undersökningen på observationer är lämpligt när de 

underliggande aktiviteterna är okända eller dåligt beskrivna. Van Amstel och D’hert (1996) har 

tagit fram ett antal indikatorer på olika strategiska nivåer. 

 

3.5.4 Processförbättring 

Syftet med en processkartläggning är att tydliggöra vilka aktiviteter som är inblandade. 

Därefter går det att analysera dessa aktiviteter utifrån ett kostnadsperspektiv för att komma 

fram till lämpliga förbättringsområden. Även onödiga aktiviteter kan här identifieras och 

sorteras ut. (Krajewski, Ritzman och Malhotra, 2007) 
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4. Empiri – Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel presenterar vi de observationer och intervjuer vi har genomfört samt de data vi 

har fått tillgänglig via projektbeskrivningar, kalkylblad och rapporter. Projekt framsteg är en 

rapport framtagen 2009 som vi har använt oss av för att få en överblick och bakgrund till 

processtransporterna.  

Observationerna har genomförts tillsammans med chaufförer på de tre åkerierna Thorbjörn 

Bennesveds Åkeri AB, Sune Carlssons Åkeri AB och Bröderna Anderssons Åkeri AB. Kapitlet 

avslutas med en processbeskrivning av rundvirkestransporten som baseras på den data som vi 

har samlat in under observationerna. 

 

4.1 Projekt framsteg 

Projekt framsteg är det projekt som Träfrakt Götaland AB i samarbete med dess motpart Såg i 

Syd startade upp i början av 2009. Syftet med detta projekt är att stimulera produktivitets- och 

effektivitetsutveckling genom att se till att grundförutsättningarna i avtalsuppgörelsen bättre 

anpassas till dagens förutsättningar. Vi ska här redogöra för den rapport som har fastställts för 

projektet. 

 

4.1.1 Bakgrund 

I rapportens bakgrundsavsnitt diskuteras främst de omvärldsförändringar som sedan starten i 

början av 80-talet har skett och haft en direkt påverkan på transportprocessens 

kostnadsstruktur. 

 

Rapporten nämner dolda faktorer som uppkommit efterhand och som med åren successivt 

haft en reell effekt på transportarbetet. Exempel på detta är de förändringar i infrastrukturen 

som har påverkat effektiviteten i transporterna. Införandet av mitträcken har försvårat 

framkomligheten till de mindre angränsande vägarna och som i vissa fall krävt att man tvingats 

köra längre omvägar för att kunna ta sig fram till lastningsplatserna.  

 

Affärskulturen har med åren förändrats då det har skett generationsskiften inom 

skogsindustrin. Många åkerier upplever att arbetsklimatet har blivit hårdare och att 

samarbeten som tidigare funnits inom värdekedjan har försämrats.  Nya lagar och förordningar 
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har inneburit regleringar på arbetstiden som har fått motsatt effekt. Chaufförerna planerar 

sina raster utifrån regleringarna istället för att ta dessa då de verkligen behöver det. Andra 

faktorer som rapporten behandlar är förändringar i transportstruktur och arbetsmarknad. 

 

4.1.2 Genomgång av processen 

I rapporten framgår det att en lämplig struktur borde utgå från en indelning av 

transportprocessen i mindre delprocesser för att finna vilka möjliga framstegsfaktorer som bör 

lyftas fram i en uppgörelse. Rapporten delar upp processen i delprocesserna lastning (i skog), 

transport till industri, lossningsförhållanden, övergripande aktiviteter och ansvar samt affären. 

 

• Lastning (i skog) 

Denna delprocess, som innefattar hanteringen av virket i samband med lastningen i skog, 

anses påverka åkeriernas kostnader i mycket hög grad. Delprocessen betraktas som en fast 

kostnad för varje utförd transport vilket medför att en relativt hög fast kostnad kräver högre 

rörliga intäkter i form av längre transporter för att därigenom minimera den negativa effekten 

på lönsamheten. En stor förändring som har skett de senaste åren är den urlakning av 

kompetens hos chaufförerna som har uppstått p.g.a. stora pensionsavgångar. Övriga 

påverkansfaktorer för denna process är bl.a. förarbetet med planering och upplägg, 

tillgängligheten d.v.s. vägstandard och travstorlek samt andel omlastningar. 

 

• Transport till industri 

Kostnaderna för transport av virket till industri påverkas av två huvudsakliga faktorer, 

genomsnittshastighet och lastkörningsgrad. Här pekar man på vikten av förutsägbarheten i 

flöden samt industriernas acceptans av transportörsbyten. Andra identifierade 

påverkansfaktorer är de geografiska förutsättningarna så som vägar och topografi, möjligheten 

till returtransporter, jämnheten i flödena och transportavståndet. 

 

• Lossningsförhållanden 

Lossningen av det transporterade virket är en delprocess som sker ute vid skogsindustriernas 

mottagningsplatser. Här behandlar rapporten vikten av tillgänglighet. Denna beror på en 

kombination av öppettider och möjligheten att utnyttja mottagningsplatsen. Alla extra 

moment utöver att lossa och märka ett lass innebär att produktiviteten sänks. 

Påverkansfaktorer kan vara tidspassning, möjligheten att lossa på matarbordet, lagerutrymme 

före mätning samt åkarmätning.  
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• Övergripande aktiviteter och ansvar 

Denna delprocess innefattar det administrativa och planerande arbete som krävs för att kunna 

genomföra en effektiv transport. Här nämns att transporter måste utföras inom avtalade 

tidsramar och att virke rensas så att det inte blir för gammalt.  

 

• Affären 

En sista delprocess som beskrivs är affären mellan köpare och säljare. Man menar att det är 

gynnsamt om parterna sinsemellan avtalar vilken resurs som ska köpas i omsättning och att 

detta avtal är knutet till en ömsesidig sanktionsklausul.  

 

4.2 Träfrakts kalkylmodell 

Träfrakts kalkylmodell presenteras i form av ett kalkylblad i Excel. Kalkylbladet är uppdelat i ett 

antal olika avdelningar. Dessa behandlar investering, driftskostnader, löner, krankostnader och 

slutligen en totalkalkyl där informationen sammanställs till att beräkna de sammanlagda 

kostnaderna och hur dessa skulle påverka ett antal förbestämda exempel med varierande 

körsträckor och tidsåtgång.  

 

Investeringsdelen behandlar det som rör inköpet av lastbil inklusive släp och kran. 

Investeringsbelopp, räntesatser, livslängd och liknande presenteras här. Även antaganden om 

reparationskostnader och lastkapacitet visas.  

 

Nästa del behandlar drift- och underhållskostnader. Bland de rörliga kostnaderna beräknas 

kostnader för däck för såväl lastbil som släp samt pris för drivmedel. Fasta kostnader innehåller 

dels trafikbetingade kostnader som försäkringar, skatt och besiktning och dels en fördelning av 

övriga kostnader. Här hittar vi kostnader för uppställning, utrustning och administrativa 

element. 

 

Lönedelen är en uppräkning av hur stora de totala lönekostnaderna är. Beräkningarna kan 

varieras beroende på om lastbilarna körs i en-, två- eller treskift och tar även hänsyn till 

maximalt antal timmar och en utnyttjandegrad i förhållande till detta.  

 

Krankalkylen behandlar kranspecifika investeringsberäkningar samt kranarnas arbetskapacitet. 

Tidsuppskattningar över ställtider, lastning och lossning resulterar i beskrivningar över hur 
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olika sträckor påverkas av kranens användning. Variationer i avlastningsmetod beskrivs också 

då det på ett flertal ställen används truckar för att påskynda avlastningen. 

 

Totalkalkylen sammanfogar sedan alla delar och skapar en helhetsbild över kostnaderna för 

transporterna. Dess beräkningar tar hänsyn till olika faktorer som kranlossning, körsträcka, 

medelhastighet och lossningstid. Vissa möjligheter till att göra beräkningar på avvikande fall 

finns.  

 

4.3 Fordonens kostnadsstruktur 

Under vår intervju med Torsten Åkerdahl, ekonomiansvarig på Sune Carlssons Åkeri AB, fick vi 

tillgång till den information de hade över kostnaderna hos ett antal individuella lastbilar. 

Informationen visar att de största posterna är drivmedel och personalkostnader. Båda dessa 

poster står för ca en tredjedel vardera av de fördelade kostnaderna. Upplärningstiden för 

oerfarna chaufförer medför en resultatpåverkan i form av både ökade kostnader och förlorade 

intäkter. Enligt de intervjuade arbetsledarna kan kostnaderna för att lära upp en ny förare 

uppgå till ca en halv miljon kr mycket beroende på minskad produktivitet. Avskrivningar står 

för ungefär en femtedel. Reparationer och underhåll uppgick sammanlagt till omkring 10 % av 

kostnaderna, med däck som största enskilda post. Utöver detta nämnde Torsten även att 

lastbilarna bär ett pålägg på ungefär en tiondel av direkta kostnader som overheadkostnader. 

Vidare innehöll informationen uppgifter om kostnader uppdelade på tid och sträcka. (Intervju 

3, Bilaga 4) 

 

4.4 Generellt om transportförutsättningarna 

 

4.4.1 Lastbilens design 

Ett fordon med släp får ha en maximal längd på 24 meter och en maximal bruttovikt på 60 ton. 

En lägre egenvikt möjliggör en högre lastvikt vilket gör att åkerierna är måna om att hålla 

egenvikten nere. Lastbilarna inom åkerierna är relativt standardiserade för att spara vikt. 

Tidigare var det vanligt att deras släp hade ställbara hjulinställningar för att öka 

manöverabiliteten. Numera är dessa i stor utsträckning utbytta mot släp med fasta hjulaxlar, 

något som sparar upp till ett ton. Nackdelen med dessa släp är dock att de inte kan köra på 

grusvägar med mycket skarpa kurvor. Det kan de däremot göra med de släp som har ställbara 

hjulaxlar. Med den nuvarande utformningen väger ekipaget ca 21-22 ton. (Intervju 2, Bilaga 3) 



 

Lastbilen består av ett antal

utrustade med tre eller fem segment.

stolppar, även benämnt bankar. De

och lastas vanligen med ca 11 ton virke för att jämna ut totalvikten och därmed förbättra 

lastbilens köregenskaper. De 

kranen, som är monterad längst bak på 

förarens verktyg vid lastning och lossning av 

föreligger skillnader exempelvis

underlättar lastningen då föraren 

fördelar följer dock nackdelar. I detta fall är nackdelen med längre kranarmar att de väger mer 

vilket resulterar i att de inte kan lasta lika mycket. Lastbilarna är i huvudsak

com-radio, telefon, mobiltelefon, GPS

(Observationsintervju, Bilaga 1

 

Figur 4-1 Lastbil med tre stuvar 

 

4.4.2 KOLA-systemet

Detta är ett system som används av hela kedjan från avverkning till sågverk. Systemet anger 

koordinater för var rundvirkes

systemet kan chaufförerna via GPS se var de ska lasta och vart de sedan ska

geografiskt. Systemet innehåller även funktion för att meddela sågverk och pappersbruk när 

 

ett antal lastningssegment, s.k. stuvar. Vanligast är att lastbilarna är 

utrustade med tre eller fem segment. Varje lastningssegment består vidare av

även benämnt bankar. De främre segmenten är fastmonterade på lastbilen

och lastas vanligen med ca 11 ton virke för att jämna ut totalvikten och därmed förbättra 

lastbilens köregenskaper. De bakre segmenten som är placerade på släpet kan flyttas så att 

kranen, som är monterad längst bak på lastbilen, når att lasta samtliga segment. Kranen är 

förarens verktyg vid lastning och lossning av virke och utformningen av denna är likartad. Dock 

föreligger skillnader exempelvis i hur lång kranarmen är. En del förare har en längre kran vilket 

underlättar lastningen då föraren har lättare att nå virkesstockar långt bort från kranen. Med 

fördelar följer dock nackdelar. I detta fall är nackdelen med längre kranarmar att de väger mer 

vilket resulterar i att de inte kan lasta lika mycket. Lastbilarna är i huvudsak

radio, telefon, mobiltelefon, GPS-system och ofta också 

, Bilaga 1) 

 (Observationsbild) 

systemet 

Detta är ett system som används av hela kedjan från avverkning till sågverk. Systemet anger 

rundvirkestravarna ligger och hur stor volym dessa innehåller. Genom 

systemet kan chaufförerna via GPS se var de ska lasta och vart de sedan ska

geografiskt. Systemet innehåller även funktion för att meddela sågverk och pappersbruk när 
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Vanligast är att lastbilarna är 

Varje lastningssegment består vidare av två till fyra 

på lastbilens egna flak 

och lastas vanligen med ca 11 ton virke för att jämna ut totalvikten och därmed förbättra 

som är placerade på släpet kan flyttas så att 

samtliga segment. Kranen är 

och utformningen av denna är likartad. Dock 

hur lång kranarmen är. En del förare har en längre kran vilket 

har lättare att nå virkesstockar långt bort från kranen. Med 

fördelar följer dock nackdelar. I detta fall är nackdelen med längre kranarmar att de väger mer 

vilket resulterar i att de inte kan lasta lika mycket. Lastbilarna är i huvudsak utrustade med 

ofta också KOLA-systemet. 

 

Detta är ett system som används av hela kedjan från avverkning till sågverk. Systemet anger 

travarna ligger och hur stor volym dessa innehåller. Genom 

systemet kan chaufförerna via GPS se var de ska lasta och vart de sedan ska lämna rundvirket 

geografiskt. Systemet innehåller även funktion för att meddela sågverk och pappersbruk när 
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en rundvirkeslast är lastad och lastbilen är på väg för att de ska vara redo att ta emot lasten. 

Chauffören uppskattar lastens storlek och systemet räknar av den lastade volymen från 

rundvirkestravarna (Enarsson och Sundblad, 2003). 

 

4.4.3 Skiftbyte 

Lastbilarna delas vanligen av chaufförer som kör antingen två- eller treskift. Skiftbyten sker 

oftast efter att lastnings- eller lossningsproceduren har genomförts. Skiftbyten kan 

genomföras vart som helst och avgörs utifrån vad som blir smidigast och mest effektivt. 

Vanligast är att chaufförerna utgår från åkeriet där lastbilarna kan tankas och genomgå 

tillsyn.(Observationsintervju, Bilaga 1) 

 

4.4.4 Körtid och raster 

Under ett skift har en chaufför 45 minuters rast. Denna rast väljer chauffören själv när han ska 

ta men en begränsning är att körtiden inte får överstiga fyra och en halv timme innan 

chauffören måste vila. Många förare uppfattar detta som ett stort stressmoment eftersom 

färdskrivaren registrerar och lagrar all information i sex månader. Vid en eventuell 

poliskontroll riskerar de därför böter om de exempelvis fyra månader tidigare översteg fyra 

och en halvtimmasgränsen med fyra minuter. Anledningen till att det är ett problem är att 

förarna inte kan stanna vart som helst med en lastbil inklusive släp som mäter tjugofyra meter.  

Därför måste förarna planera in rasten relativt långt i förväg. Risken som föreligger är enligt 

några av de förare vi har intervjuat att de tvingas hetsköra de sista milen för att hinna fram till 

en lämplig rastplats innan färdskrivaren noterar fyra timmar och trettio minuters körning. Ett 

sätt för förarna att hantera detta är att registrera rast vid exempelvis en lossning. En del förare 

vi har intervjuat har fått direktiv från åkeriet att undvika detta då det inte är lagligt. Trots det 

förekommer detta enligt vår uppfattning relativt ofta och vi menar därför att den nuvarande 

regleringen av körtider har en kontraproduktiv inverkan. (Observationsintervju, Bilaga 1) 

 

Tid när lastbilen står stilla räknas inte som körtid men om föraren inte anger att det är en rast 

kommer färdskrivaren inte att registrera det som rast. Att ta rast är dock inte ett krav på 

samtliga skift. Om ett skift t.ex. omfattar korta sträckor med flera lastningar och lossningar 

kommer föraren inte upp till den totala körtiden under ett pass. Däremot är det ingenting som 

hindrar dem från att ändå ta en rast om de så önskar. (Observationsintervju, Bilaga 1) 



4.4.5 Vägstandard

Vägarna har en viktig roll att spela då det gäller effektiviteten i transporten. Beroende på 

vilken typ av väg lastbilen kör på förändras förutsättningar som har direkt påverkan på 

framkomlighet och snitthastighet. En lägre snitthastighet innebär att produkt

Vägarna klassificeras idag enligt en skala från 1

har, desto bättre kvalité har den vilket i förlängningen innebär en högre snitthastighet. 

(Telefonintervju Bilaga 5) 

 

Vägklasserna 1-6 är gjord för trafik i bägge riktningar där v

som riksvägar och ingår i vad man kallar riksnätet. Snitthastigheten för en rundvirkestransport 

på den här typen av vägar kan uppgå till ca 60 km/h. Väg

regionala vägnätet och har något sämre kvalité än riksvägarna. Snitthastigheten ligger här 

någonstans mellan 40-50 km/h. 

tätbebyggda områden där väghinder som 

Vägarna är dessutom betydligt smalare och saknar mitträcken. 

 

Vägarna 7-9 är de vägar som används vid eller i anslutning till skog. Po

transporterna har ökat och snitthastigheterna är sällan över

denna typ av väg är färre

nivå. Exempelvis är underlaget oftast grus. Väg 7 är av typen enskild genomfartsväg för allmänt 

bruk. Väg 8 är alltid grusvägar och a

denna typ av vägar sker som bäst en gång årligen. 

 

Figur 4-2 Vägstandard 9 (Observationsbild)

 

Vägstandard 

garna har en viktig roll att spela då det gäller effektiviteten i transporten. Beroende på 

vilken typ av väg lastbilen kör på förändras förutsättningar som har direkt påverkan på 

framkomlighet och snitthastighet. En lägre snitthastighet innebär att produkt

Vägarna klassificeras idag enligt en skala från 1-9. Ju lägre nummer på klassificeringen

har, desto bättre kvalité har den vilket i förlängningen innebär en högre snitthastighet. 

 

d för trafik i bägge riktningar där vägar med klassificering

i vad man kallar riksnätet. Snitthastigheten för en rundvirkestransport 

på den här typen av vägar kan uppgå till ca 60 km/h. Vägklass 4-6 är vägar som ingår i 

regionala vägnätet och har något sämre kvalité än riksvägarna. Snitthastigheten ligger här 

50 km/h. Transporter längs dessa vägar kan medföra 

områden där väghinder som farthinder, rondeller och korsningar

Vägarna är dessutom betydligt smalare och saknar mitträcken. (Telefonintervju

9 är de vägar som används vid eller i anslutning till skog. Po

har ökat och snitthastigheterna är sällan över 30 km/h.  Antalet brukare av 

är färre och får effekten att vägarnas kvalité och standard

. Exempelvis är underlaget oftast grus. Väg 7 är av typen enskild genomfartsväg för allmänt 

bruk. Väg 8 är alltid grusvägar och används även dessa för allmän persontrafik. Underhåll av 

som bäst en gång årligen. (Telefonintervju, Bilaga 5

Vägstandard 9 (Observationsbild) 35 

garna har en viktig roll att spela då det gäller effektiviteten i transporten. Beroende på 

vilken typ av väg lastbilen kör på förändras förutsättningar som har direkt påverkan på 

framkomlighet och snitthastighet. En lägre snitthastighet innebär att produktiviteten sjunker. 

nummer på klassificeringen en väg 

har, desto bättre kvalité har den vilket i förlängningen innebär en högre snitthastighet. 

klassificering 1-3 benämns 

i vad man kallar riksnätet. Snitthastigheten för en rundvirkestransport 

6 är vägar som ingår i det 

regionala vägnätet och har något sämre kvalité än riksvägarna. Snitthastigheten ligger här 

medföra sträckor genom 

korsningar kan finnas. 

(Telefonintervju, Bilaga 5) 

9 är de vägar som används vid eller i anslutning till skog. Potentiella risker för 

30 km/h.  Antalet brukare av 

vägarnas kvalité och standard håller en lägre 

. Exempelvis är underlaget oftast grus. Väg 7 är av typen enskild genomfartsväg för allmänt 

nvänds även dessa för allmän persontrafik. Underhåll av 

Bilaga 5) 
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Den sämsta vägstandard som rundvirkestransportörerna idag använder sig av är klass 9. Dessa 

skogsvägar är endast till för yrkestransport och kvalitén varierar stort då det är de enskilda 

skogsägarna som har hand om underhåll och skötsel. Snitthastigheterna når här aldrig över 20 

km/h. Framkomligheten är oftast minimal och möte med annat fordon är oftast en omöjlighet. 

(Telefonintervju, Bilaga 5) 

 

4.5 Transportprocessen  

Här ska vi utifrån våra observationer och intervjuer försöka att ge en generaliserad beskrivning 

över hur transportprocessen av rundvirke från skog till industri går till. Den första bild vi fick 

över transportprocessen kan sammanfattas utifrån figur 4-3. 

 

 

4.5.1 Administration och planering 

Administration och planering är en delprocess som vi anser sker kontinuerligt över hela 

processen. De förare vi har observerat har haft god kännedom om vilket virke de under 

kommande vecka kommer behöva köra för att fylla kvoterna till industrin. KOLA-systemet i 

lastbilarna ger föraren en överblick vart virket ligger om än inte nödvändigtvis exakt. Travarnas 

positioner rapporteras in av skotarna. Dessa rapporterar stundtals in positionerna innan de har 

lagt upp travarna vilket medför att KOLA-systemet inte alltid stämmer. Eftersom informationen 

Figur 4-3 Beskrivning av transportprocessen 
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om travarnas position inte är helt tillförlitlig underlättar det om förarna har kunskap om vart 

travarna ligger. Systemet föreslår även en rutt till den industri de ska till. Under själva 

transporten är det sedan yttre förutsättningar och lokalkännedom som avgör hur dagens pass 

kommer att se ut. En förare kan exempelvis tvingas ändra en transportrutt för att ett vägbygge 

eller en trafikolycka har förhindrat framkomligheten. Den avtalade och av GPS-systemet 

förslagna vägen är inte alltid den mest effektiva eftersom systemet t.ex. inte tar hänsyn till om 

föraren kan ta sig fram på den föreslagna vägen eller inte. Vår erfarenhet är att många förare 

kopplar loss släpet och kontrollerar vägen längre fram om misstanke finns att det inte går att 

köra där med släp. Anledningen till det är att det annars riskerar att bli ett dagsprojekt att ta 

sig därifrån med släpet. 

 

I intervjuer med arbetsledare har vi fått bilden av att skogsindustrin numera efterfrågar en 

ökad administrativ funktion från åkeriernas sida. Då skogsindustrin generellt vill minska antalet 

kontakter med åkerierna har detta lett till att flera åkerier försöker utvidga sina verksamheter. 

Det är ett sätt för åkerierna att uppnå stordriftsfördelar i frågan om en centraliserad 

trafikplanering.  

 

4.5.2 Transport till virke 

Denna delprocess innefattar den del av transporten som innebär att föraren, med tomt lass, 

kör till trave för att hämta virke. Det är vanligt att chaufförerna startar sina skift från åkeriet 

med denna transport. Delprocessen börjar med att föraren utifrån avtalade kvoter, vanligen 

månads- eller veckokvoter, i förväg planerar in vilket virke han ska hämta in och därefter vilken 

industri det ska till. Med hjälp av GPS-systemet planerar sedan föraren hur och vart han ska 

köra för att nå fram till virket. Lokalkännedom är en viktig faktor till vilken väg föraren väljer. 

Topografi och geografiska förutsättningar såsom vägunderlag, väghinder och 

hastighetsbegränsningar varierar mycket. Transporter på motorvägar är ovanligt. 



 

 

Normaltransporten för tomkörning ligger någonstans mellan 

under ett skift vanligen något längre än transporten med fullt lass. Detta beror på att ett 

skiftbyte måste genomföras vilket oftast medför en tillbakatransport till åkeriet. 

Skogsvägsunderlaget av klass 9 

smala, krokiga och svårframkomliga. I vissa fall är en del skogsvägar omöjliga att köra på om 

det exempelvis har snöat mycket och vägen är oplogad. Vid sådana fall får de meddela 

skogsägaren eller industrin som äger vägen. Att skogsv

krav på att föraren är duktig på att manövrera lastbilen men även på att i förväg skapa sig 

kännedom om hur vägarna faktiskt 

 

Då vi åkte med förarna var det of

dit vi skulle. När vi körde av från en större väg följde sedan ofta mindre asfaltsvägar. Vissa 

vägar var dock så smala att det precis hade gått att få möte med en annan lastbil. Den sista 

delen av transporten utgörs av att föraren kör av från de allmänna vägarna in på de skogsvägar 

som travarna av rundvirke ligger längs med. Dessa skogsvägar är normalt smala och krokiga 

grusvägar som inte är mycket bredare än lastbilen. En av de förare som vi å

släp med ställbar hjulaxel som vi tidigare har diskuterat fördelar och nackdelar med. Med 

sådana släp stannar normalt förarna till innan de svänger in på grusvägarna och minskar 

axelavståndet på släpet med hjälp av hydra

annars hade varit omöjliga.

Figur 4-4 Transport i rondell (observationsbild) 

 

Normaltransporten för tomkörning ligger någonstans mellan sjuttio till 

under ett skift vanligen något längre än transporten med fullt lass. Detta beror på att ett 

skiftbyte måste genomföras vilket oftast medför en tillbakatransport till åkeriet. 

av klass 9 varierar avsevärt och sköts av skogsägarna. Vägarna är ofta 

smala, krokiga och svårframkomliga. I vissa fall är en del skogsvägar omöjliga att köra på om 

det exempelvis har snöat mycket och vägen är oplogad. Vid sådana fall får de meddela 

skogsägaren eller industrin som äger vägen. Att skogsvägarna är svårframkomliga ställer höga 

krav på att föraren är duktig på att manövrera lastbilen men även på att i förväg skapa sig 

kännedom om hur vägarna faktiskt ser ut. Detta för att kunna planera rutten på bästa sätt.

Då vi åkte med förarna var det ofta riks- och regionalvägar fram tills att vi närma

dit vi skulle. När vi körde av från en större väg följde sedan ofta mindre asfaltsvägar. Vissa 

vägar var dock så smala att det precis hade gått att få möte med en annan lastbil. Den sista 

n av transporten utgörs av att föraren kör av från de allmänna vägarna in på de skogsvägar 

virke ligger längs med. Dessa skogsvägar är normalt smala och krokiga 

grusvägar som inte är mycket bredare än lastbilen. En av de förare som vi å

släp med ställbar hjulaxel som vi tidigare har diskuterat fördelar och nackdelar med. Med 

sådana släp stannar normalt förarna till innan de svänger in på grusvägarna och minskar 

axelavståndet på släpet med hjälp av hydraulik. Detta för att kunna ta sig förbi kurvor som 

annars hade varit omöjliga. 

Transport i rondell (observationsbild)  
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till hundra km och blir 

under ett skift vanligen något längre än transporten med fullt lass. Detta beror på att ett 

skiftbyte måste genomföras vilket oftast medför en tillbakatransport till åkeriet. 

garna. Vägarna är ofta 

smala, krokiga och svårframkomliga. I vissa fall är en del skogsvägar omöjliga att köra på om 

det exempelvis har snöat mycket och vägen är oplogad. Vid sådana fall får de meddela 

ägarna är svårframkomliga ställer höga 

krav på att föraren är duktig på att manövrera lastbilen men även på att i förväg skapa sig 

ser ut. Detta för att kunna planera rutten på bästa sätt. 

ram tills att vi närmade oss skogen 

dit vi skulle. När vi körde av från en större väg följde sedan ofta mindre asfaltsvägar. Vissa 

vägar var dock så smala att det precis hade gått att få möte med en annan lastbil. Den sista 

n av transporten utgörs av att föraren kör av från de allmänna vägarna in på de skogsvägar 

virke ligger längs med. Dessa skogsvägar är normalt smala och krokiga 

grusvägar som inte är mycket bredare än lastbilen. En av de förare som vi åkte med hade ett 

släp med ställbar hjulaxel som vi tidigare har diskuterat fördelar och nackdelar med. Med 

sådana släp stannar normalt förarna till innan de svänger in på grusvägarna och minskar 

kunna ta sig förbi kurvor som 



39 
 

 

I de fall då ett möte med annat fordon på skogsvägarna inte är möjligt sätter föraren ut 

varningstrianglar innan de kör in på grusvägen. Enligt vår uppfattning är det framförallt de 

minsta vägarna som kan vålla problem för förarna. Vanligtvis försöker föraren hämta virke som 

ligger längst in i skogen. Delprocessen transport till virke avslutas med att föraren parkerar 

lastbilen bredvid den avsedda traven virke. Ofta behöver de vända lastbil och släp när de 

kommer fram till virket och det gör de vanligtvis innan de påbörjar lastningen. Vändplatserna 

kan variera i framkomlighet och de sämre vändplatserna kan orsaka tidsfördröjning. 

 

4.5.3 Lastning av virke 

Delprocessen lastning av virke börjar med att föraren säkrar lastbilen genom att förankra den 

på plats genom att stödben fälls ut. Detta görs för att på så vis förhindra att lastbilen välter 

under lastningsprocessen. Därefter börjar föraren att lasta på virket genom att använda den 

fastmonterade kranen. Lastbilens bakersta stuv fylls upp först för att därefter skjutas längst 

bak så att det mellersta segmentet kan börja fyllas. Föraren vet under varje krantag hur 

mycket virke som lastats på eftersom kranen kan registrera den totala lastade vikten. 

Kranföraren behöver då och då justera det pålastade virket så att det ligger på ett korrekt sätt 

på lastbilen. 

 

Möjligheten för förare att i förväg planera denna delprocess är begränsad. Därför underlättar 

det om föraren direkt ser hur han ska lasta när han kommer fram till lastningsplatsen, under de 

omständigheter som där råder. Det är inte ovanligt att föraren behöver förflytta sig under 

lastningen. En anledning till det kan vara att travarna är utspridda i mindre travar och att 

förarna därför inte kan lasta fullt vid ett och samma ställe. Utifrån denna aspekt spelar 

partistorlekarna därför en betydande roll. Ett stort parti virke innebär att föraren genom 

endast en lastningsprocedur kan fylla upp hela lastbilen inklusive släp. Vid mindre 

partistorlekar kan föraren behöva genomföra en eller flera förflyttningar för att lasta fullt. 

 



Figur 4-5 Lastning av rundvirke (Observationsbild)

 

Andra anledningar till förflytt

vägarna inte kan komma fram med släpet till en 

travarna syftar vi på att allt virke måste köras till skogsindustrin inom en viss tidsperiod, 

vanligen en månad, för att det inte skall bli 

tillgängligheten betydelse för vilken tid denna delprocess tar eftersom den sista mängden virke 

kan bli svåråtkomlig och i dessa fall kan föraren behöva gå ut och för hand flytta virket 

närmare kranen. Våra erfarenheter är att de

dessa situationer genom att med hjälp av kranen ta tag i en stock och med hjälp av d

fram virke som han annars inte hade nått med kranen. Denna teknik används 

då stockar är insjunkna, ibland fastfrusna, i marken. Vid sådana tillfällen kan det vara mycket 

svårt att för hand lyckas förflytta en del stockar, särskilt om de är stora och tunga.

tillgänglighet är ett ansvar som ligger hos de 

erfarenheter upplevde några av våra förare att det föreligger en skillnad om det var 

professionella skotare eller markägaren själv som har staplat traven.

 

Vi observerade ytterligare en form av lastning som krävde 

endast två segment. Vid lastningsplatsen lastade föraren lastbilen och den bakre stuven, men 

lämnade den mittersta stuven tom. Därefter körde han fram sex

lastade det mellersta segmentet vid

kurva inte hade kunnat ta sig därifrån om han hade lastat samtliga tre segment. Detta gjorde 

att delprocessen lastning av virke tog ca 60min istället för normala 40min. 

 

(Observationsbild) 

förflyttningar är kraven på slutkörning av travar eller att han pga. 

vägarna inte kan komma fram med släpet till en lastningsplats. Med kraven på slutkörning av 

travarna syftar vi på att allt virke måste köras till skogsindustrin inom en viss tidsperiod, 

för att det inte skall bli gammalt och därmed dåligt. 

betydelse för vilken tid denna delprocess tar eftersom den sista mängden virke 

kan bli svåråtkomlig och i dessa fall kan föraren behöva gå ut och för hand flytta virket 

erfarenheter är att de mer rutinerade kranförarna kan hantera en del av 

situationer genom att med hjälp av kranen ta tag i en stock och med hjälp av d

fram virke som han annars inte hade nått med kranen. Denna teknik används 

då stockar är insjunkna, ibland fastfrusna, i marken. Vid sådana tillfällen kan det vara mycket 

svårt att för hand lyckas förflytta en del stockar, särskilt om de är stora och tunga.

tillgänglighet är ett ansvar som ligger hos de skotare som staplar travarna. Enligt våra 

erfarenheter upplevde några av våra förare att det föreligger en skillnad om det var 

professionella skotare eller markägaren själv som har staplat traven. 

Vi observerade ytterligare en form av lastning som krävde förflyttning. Det

segment. Vid lastningsplatsen lastade föraren lastbilen och den bakre stuven, men 

lämnade den mittersta stuven tom. Därefter körde han fram sex- till åttahundra meter och 

lastade det mellersta segmentet vid en annan trave. Anledningen var att föraren p.g.a. en tvär 

kurva inte hade kunnat ta sig därifrån om han hade lastat samtliga tre segment. Detta gjorde 

att delprocessen lastning av virke tog ca 60min istället för normala 40min. 
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kraven på slutkörning av travar eller att han pga. 

Med kraven på slutkörning av 

travarna syftar vi på att allt virke måste köras till skogsindustrin inom en viss tidsperiod, 

gammalt och därmed dåligt. Vidare har 

betydelse för vilken tid denna delprocess tar eftersom den sista mängden virke 

kan bli svåråtkomlig och i dessa fall kan föraren behöva gå ut och för hand flytta virket 

kan hantera en del av 

situationer genom att med hjälp av kranen ta tag i en stock och med hjälp av denna peta 

fram virke som han annars inte hade nått med kranen. Denna teknik används även med fördel 

då stockar är insjunkna, ibland fastfrusna, i marken. Vid sådana tillfällen kan det vara mycket 

svårt att för hand lyckas förflytta en del stockar, särskilt om de är stora och tunga. Travarnas 

skotare som staplar travarna. Enligt våra 

erfarenheter upplevde några av våra förare att det föreligger en skillnad om det var 

förflyttning. Detta var en lastning av 

segment. Vid lastningsplatsen lastade föraren lastbilen och den bakre stuven, men 

till åttahundra meter och 

en annan trave. Anledningen var att föraren p.g.a. en tvär 

kurva inte hade kunnat ta sig därifrån om han hade lastat samtliga tre segment. Detta gjorde 

att delprocessen lastning av virke tog ca 60min istället för normala 40min.  



 

Vid de fall då föraren inte kan komma fram till lastningsplatsen med släpet måste

genomföra en omlastning. Detta sker genom att 

stuven på lastbilen, därefter kör

släpets stuvar. Detta moment behöver då upprepas 

denna delprocess enligt intervju med en förare upp till tre timmar, mot normala 40min.

 

Efter att lastbilen har nått sin fyllnadsgrad fäller föraren upp lastbilens stödben och

sedan fast virket med antingen kättingar eller spännband. 

om lastbil och släp har en 

spänna fast lasten manuellt vilket tar längre tid. Vid några av våra observationer hade lastbilen 

en automatisk spännarordning men släpet fick spännas manuellt. Delp

virke avslutas med att föraren kör ut från skogsvägen mot den skogsindustri föraren skall 

lämna virket vid. Efter några kilometer på skogsvägen stannar vanligtvis föraren lastbilen och 

efterspänner lasten om inte detta sköts per automatik. Detta tar

 

4.5.4 Transport till Industri

Vilken destination en rundvirkestransport har bestäms utifrån vilken trave virke föraren 

tidigare har valt att plocka upp. Skogsindustrin köper rundvirket av skogsägaren och beroende 

på vad det skall användas till kö

och yttre förutsättningar väljer föraren vilken som är den lämpligaste rutten för transporten. 

Figur 4-6 Lastning av rundvirke 2 (Observationsbild)

 

te kan komma fram till lastningsplatsen med släpet måste

genomföra en omlastning. Detta sker genom att han kopplar bort släpet, kör fram och fyller

stuven på lastbilen, därefter kör han tillbaka till släpet och lastar över 

. Detta moment behöver då upprepas tills samtliga stuvar är fyllda

denna delprocess enligt intervju med en förare upp till tre timmar, mot normala 40min.

Efter att lastbilen har nått sin fyllnadsgrad fäller föraren upp lastbilens stödben och

sedan fast virket med antingen kättingar eller spännband. Denna procedur

en automatisk spännanordning. Om så inte är fallet behöver föraren 

spänna fast lasten manuellt vilket tar längre tid. Vid några av våra observationer hade lastbilen 

en automatisk spännarordning men släpet fick spännas manuellt. Delprocessen

irke avslutas med att föraren kör ut från skogsvägen mot den skogsindustri föraren skall 

lämna virket vid. Efter några kilometer på skogsvägen stannar vanligtvis föraren lastbilen och 

efterspänner lasten om inte detta sköts per automatik. Detta tar endast några minuter.

Transport till Industri 

Vilken destination en rundvirkestransport har bestäms utifrån vilken trave virke föraren 

tidigare har valt att plocka upp. Skogsindustrin köper rundvirket av skogsägaren och beroende 

på vad det skall användas till körs det till ett sågverk eller ett pappersbruk. Utifrån destination 

och yttre förutsättningar väljer föraren vilken som är den lämpligaste rutten för transporten. 

Lastning av rundvirke 2 (Observationsbild) 
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te kan komma fram till lastningsplatsen med släpet måste föraren 

r bort släpet, kör fram och fyller 

över rundvirket i ett av 

är fyllda. I dessa fall tar 

denna delprocess enligt intervju med en förare upp till tre timmar, mot normala 40min. 

Efter att lastbilen har nått sin fyllnadsgrad fäller föraren upp lastbilens stödben och spänner 

Denna procedur går mycket smidigt 

spännanordning. Om så inte är fallet behöver föraren 

spänna fast lasten manuellt vilket tar längre tid. Vid några av våra observationer hade lastbilen 

rocessen lastning av 

irke avslutas med att föraren kör ut från skogsvägen mot den skogsindustri föraren skall 

lämna virket vid. Efter några kilometer på skogsvägen stannar vanligtvis föraren lastbilen och 

några minuter. 

Vilken destination en rundvirkestransport har bestäms utifrån vilken trave virke föraren 

tidigare har valt att plocka upp. Skogsindustrin köper rundvirket av skogsägaren och beroende 

rs det till ett sågverk eller ett pappersbruk. Utifrån destination 

och yttre förutsättningar väljer föraren vilken som är den lämpligaste rutten för transporten. 



Denna delprocess fungerar i stort likt tomtransporten av lastbilen till virke. Den huvudsaklig

skillnaden ligger i att denna transport påverkas av att föraren nu kör ett lass virke på ca 

trettioåtta ton. Föraren behöver 

skarpa kurvor, farthinder 

effektiviteten på transporten vid en bruttovikt på sextio ton i jämförelse med en tomkörning. 

Denna sträcka är normalt sjuttio till etthundra kilometer även om längre transporter på 

tvåhundra till trehundra kilometer förekommer.

 

4.5.5 Lossning av virke

Lossningen av virke sker i huvudsak inne på de avsedda industrierna. Skogsindustrier

överlag sägas vara relativt stora och det kan vara svårt att vid ett första besök veta vart 

lossningen och mätningen av virke hanteras vid ankomstpla

annorlunda ut beroende på om det är en mindre eller större 

pappersbruken större industrier 

På mindre skogsindustrier, vanligtvis mindre sågverk, kör föraren fram lastbilen till ett 

matarbord som forslar vidare virket direkt in i produktionen. Endast vid speciella

behöver föraren lossa av virket på annan plats. Sådana situationer kan vara att det är för lång 

kö till matarbordet eller att de har stopp i produktionen. Det krävs ingen registrering, vägning 

eller kontroll innan denna avlossning utan det sköts inne i produktione

behöver göra är att meddela sågverket

sätt förbereda lossningen.

Figur 4-7 Lossning av rundvirke inne på ett sågverk (Observationsbild)

 

Denna delprocess fungerar i stort likt tomtransporten av lastbilen till virke. Den huvudsaklig

skillnaden ligger i att denna transport påverkas av att föraren nu kör ett lass virke på ca 

trettioåtta ton. Föraren behöver nu ta större hänsyn till väglag och väghinder. 

och uppförsbackar är yttre förutsättningar som på olika sätt sänker 

effektiviteten på transporten vid en bruttovikt på sextio ton i jämförelse med en tomkörning. 

Denna sträcka är normalt sjuttio till etthundra kilometer även om längre transporter på 

tvåhundra till trehundra kilometer förekommer. 

ossning av virke 

Lossningen av virke sker i huvudsak inne på de avsedda industrierna. Skogsindustrier

överlag sägas vara relativt stora och det kan vara svårt att vid ett första besök veta vart 

lossningen och mätningen av virke hanteras vid ankomstplatserna. Lossningsproceduren

annorlunda ut beroende på om det är en mindre eller större skogsindustri. Ofta är 

industrier än sågverken.  

På mindre skogsindustrier, vanligtvis mindre sågverk, kör föraren fram lastbilen till ett 

matarbord som forslar vidare virket direkt in i produktionen. Endast vid speciella

föraren lossa av virket på annan plats. Sådana situationer kan vara att det är för lång 

kö till matarbordet eller att de har stopp i produktionen. Det krävs ingen registrering, vägning 

eller kontroll innan denna avlossning utan det sköts inne i produktione

behöver göra är att meddela sågverket att han är på väg i god tid innan ankomst för att på så 

sätt förbereda lossningen. Vid det här tillfället får föraren reda på om det är lossning på 

Lossning av rundvirke inne på ett sågverk (Observationsbild) 
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Denna delprocess fungerar i stort likt tomtransporten av lastbilen till virke. Den huvudsakliga 

skillnaden ligger i att denna transport påverkas av att föraren nu kör ett lass virke på ca 

nu ta större hänsyn till väglag och väghinder. Smala vägar, 

som på olika sätt sänker 

effektiviteten på transporten vid en bruttovikt på sextio ton i jämförelse med en tomkörning. 

Denna sträcka är normalt sjuttio till etthundra kilometer även om längre transporter på 
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föraren lossa av virket på annan plats. Sådana situationer kan vara att det är för lång 

kö till matarbordet eller att de har stopp i produktionen. Det krävs ingen registrering, vägning 

n. Det enda föraren 

han är på väg i god tid innan ankomst för att på så 

Vid det här tillfället får föraren reda på om det är lossning på 



matarbord eller en alternativ lossning som ska gen

parkerar föraren lastbilen intill

av spännanordningen och lossar sedan av virket med den egna kranen upp på 

transportbandet. På den första stocken spänner föra

meddelar produktionen att det efterföljande virket kommer från honom. Detta tar normalt ca 

trettio minuter. 

 

Det är inte ovanligt att föraren har någon eller några lastbilar framför sig då han kommer fram 

och behöver då vänta i kö. Vid sådana tillfällen försöker föraren många gånger att utnyttja sin 

rast. Den totala rast en förare behöver ta är som vi nämnde tidigare fyrtiofem minuter. 

Föraren kan dock dela upp rasten i trettio minuters paus och vid 

ytterligare femton minuters rast. Ett problem förarna har att hantera om de välj

när de står i kö är att om det exempelvis är fritt

föraren köra fram lastbilen. Om han väljer att göra det räknas inte d

rast, utan han måste då börja om vid ett senare tillfälle. Denna risk får föraren väga gentemot 

att fortsätta sin vila ytterligare fem eller tjugo minuter och riskera att någon annan lastbil 

kommer och kör före. Då har han ändå för

trettio minuter, är längre än vad han hade kvar av rasten. Detta var någo

som ytterligare ett stressmoment för förarna vad gäller de lagar som reglerar rasttiderna.

 

Efter att lossningen är gjord kör föraren fram lastbilen för att släppa fram nästa lastbil i kö. 

Innan han kan lämna industriområdet måste han kliva ut och sopa av 

lastbil och släp är någonting som förarna enligt lag måste göra efte

fem-tio minuter.  
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På en större industri, oftast pappersbruken, ser lossningen något annorlunda ut. Här börjar 

denna delprocess med att föraren kör in på en första station för att väga sin last. Föraren 

registrerar dessutom sin ankomst genom att dra ett speciellt transportörskort.   

 

Efter registrerad och kvitterad ankomst kör föraren fram lastbilen till en mätstation för att 

mäta och kvalitetskontrollera virket. I detta moment är föraren inte delaktig, utan väntar inne i 

lastbilen medan en av kontrollanterna genomför kontrollen. Själva mätningen brukar normalt 

inte ta längre tid än ca fem minuter. Dock kan det ta lång tid innan en kontrollant har satt 

igång vilket kan medföra en viss kötid. Efter genomförd mätning drar föraren sedan sitt 

grindkort som registrerar att lasset är godkänt och lastbilen släpps nu in på industrins 

lossningsområde.  

 

Föraren kör därefter antingen fram till en väntplats eller fortsätter fram till den avsedda 

lossningsplatsen där föraren kliver ur lastbilen och tar loss spännanordningen. Därefter 

kommer normalt pappersbrukets egna krantruckar, som har betydligt större kranar, och lastar 

av virket från lastbil och släp. Föraren går då ut och dirigerar och kontrollerar truckarna så att 

lossningen går rätt till. Detta flyter ofta på bra och tar inte längre än omkring tio minuter. Efter 

att allt virke på lastbilen har lastats av kör föraren vidare för att på lämplig plats parkera för att 

sopa rent lastbilens och släpets flak. I vissa fall anvisas föraren till att lossa virket i travar på 

industriområdet vilket innebär att föraren på egen hand lossar virket med den monterade 

lastbilskranen. Denna procedur kan ta upp emot 30 minuter.  

 

En del förare väljer slutligen att tanka lastbilen på industriområdet. Efter detta kör lastbilen 

vidare till en slutstation där han gör sin utvägning. Genom att väga lastbilen med tomt lass 

registreras den transporterade mängden virke. Kvitton och uppgifter stäms av och föraren kör 

sedan ut från pappersbruket. 
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5. Analys 

Analysen börjar med en allmän diskussion kring processen och dess egenskaper samt de 

nuvarande kalkylförutsättningarna för rundvirkestransport. Därefter specificeras delprocesser 

och de kostnadsdrivare vi identifierat, detta baserat på en teoretisk genomgång av vår empiri. 

 

5.1 Allmänt om processen 

Kravbilden på åkerierna har förändrats mot att dessa förväntas sköta en större del av de 

administrativa processerna som t.ex. trafikplanering. Åkeriföretagen går därför mot allt större, 

centraliserade organisationer för att minska skogsindustrins kontaktyta gentemot åkerierna. 

Möjligheterna till användning av IT-system har förändrats drastiskt det senaste decenniet och 

kostnadsstrukturen för skogstransporter ser också annorlunda ut än för tjugo år sedan. I 

allmänhet ser vi stora möjligheter till verksamhetsförbättring genom en analys och utvärdering 

av kalkylsystemen inom rundvirkesåkeribranschen. 

 

För att få fram en kalkylmodell som presenterar korrekt information krävs att underlaget är väl 

underbyggt.  Denna rapport syftar som vi nämnt tidigare till att beskriva transportprocessen 

och identifiera de kostnader som uppstår i denna. Första steget för att kunna göra det är att vi 

behöver fastställa vilka metoder vi ska använda för att beskriva processen och dess kostnader.  

 

5.1.1 Processutvärdering 

Då vi i stor utsträckning utelämnar de administrativa processerna i vår analys saknas underlag 

för att fullödigt beskriva den vertikala integreringen. Våra observationer tyder dock på att 

skogsindustrin generellt verkar vilja lägga mer ansvar och självständighet på åkerierna. Detta 

har medfört att många åkerier försöker utöka verksamheten vilket i sin tur öppnar för studier 

av vilka eventuella stordriftsfördelar detta kan medföra. 

 

När det kommer till resursflexibilitet är denna process relativt flexibel. Utrustningen såväl som 

chaufförernas grundläggande kompetens är i princip likvärdig sett över hela 

rundvirkestransportbranschen. Genom erfarenhet förvärvar dock förarna specialistkompetens 

när det gäller skogstransporter som är svår att ersätta med hjälp av oerfarna förare.  
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Rundvirkesåkeriernas verksamhet är i hög grad beroende av kundinblandning. Efterfrågan på 

marknaden styr hur stora volymer virke som ska transporteras. Då skogsindustrin själva 

handlar upp rundvirket från skogsägarna hamnar åkerierna i en situation där de själva inte 

råder över transportförutsättningarna. Leveranstidpunkt, last- och lossningsplats och 

kvalitetsmätning är exempel på förutsättningar som styrs av skogsindustrin. 

 

Det finns inte särskilt mycket utrymme för skillnader i kapitalintensiteten inom den här 

processen. Olika nivåer av administrativa stödprocesser skulle kunna påverka denna faktor 

men uppsatsens fokus gör att vi enbart reflekterar över den faktiska rundvirkestransporten. 

Kapitalintensiteten påverkas framförallt av vilken typ av skiftarbete åkerierna använder sig av. I 

övrigt är utrustningen i stort sett given i verksamheten.  

 

Lastbilarna är utrustade på snarlika sätt och metoderna för såväl lastning, lossning och 

rapportering är likartade, om än inte identiska, och vi tror att en hög grad av standardisering 

kan uppnås i produktkalkylerna kring rundvirkestransporter. Uppdragsgivarna fokuserar även 

på volym, något som går att utläsa ur de avtal som sluts årligen. Fokus på den utförda tjänsten 

och graden av standardisering gör att vi definierar rundvirkestransportprocessen som en 

linjeprocess. 

 

5.1.2 Kalkylförutsättningar 

Ovan nämnda definition innebär att vi ser produkten som relativt homogen. Resultatet av den 

utförda tjänsten varierar inte nämnvärt och vi tror att omfattande standardisering av 

delprocesserna i slutändan skulle ge ett bra underlag för beräkningar. Därför ser vi 

periodkalkylering som den lämpligaste metoden att basera kalkylmodellen på. 

 

Varje delprocess innehåller en mängd aktiviteter och ett flertal av dessa innehåller avvikelser. 

Därför ser vi analys av dessa aktiviteter som en viktig del av rapporten. P.g.a. de orsakslogiska 

sambanden mellan aktiviteter och kostnader menar vi att en bedömning utifrån ABC-

metodens principer ger mest relevans när vi beskriver transportprocessens kostnadsstruktur. 

De antaganden som denna metod grundar sig i är lämpliga att använda när vi ska specificera 

de aktiviteter och kostnadsdrivare som ingår i processen. Dessutom är det av stor vikt för oss 

att försöka göra korrekta bedömningar av vart i processkedjan kostnaderna uppstår och då blir 

det dessutom ointressant att i detta skede försöka fördela indirekta kostnader. 
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Åkeriernas kostnadsstruktur innehåller som vi nämnt i vår empiri två stora kostnadsposter, 

bränsle- och lönekostnader. Bränslekostnader uppstår enbart när lastbilen är i drift medan 

lönekostnaderna kan öka utan att nödvändigtvis orsakas av en värdeskapande prestation. 

Tidsåtgång som då inte skapar värde får tre icke önskvärda effekter. Först och främst drivs de 

vanliga lönekostnaderna upp, för det andra skapas en alternativkostnad i form av uteblivna 

uppdrag och för det tredje riskerar åkerierna att tvingas betala övertidskostnader. Med detta i 

åtanke blir tidsaspekten en viktig faktor inom samtliga aktiviteter vi presenterar. 

 

I vår fördjupade processanalys kommer vi att analysera processerna med hänsyn till de 

kalkylprinciper vi har nämnt i teorikapitlet. En stor del av analysen behandlar hur avvikelser ska 

hanteras i en framtida kalkylmodell, därför ser vi störst relevans för användandet av 

realismprinciper och modererande principer i vår analys. Framförallt kommer vi att ta upp 

problematiken kring slumpmässiga variationer, genomsnittberäkningar och 

rundvirkesåkeriernas normala kostnader. 

 

5.2 Processanalys 

Utifrån våra antaganden om processdesign och kalkylmetod ska vi analysera hur 

transportprocessen ser ut och identifiera dess delprocesser och aktiviteter. Varje 

processanalys kommer vi presentera i form av en modell över delprocess, moment och 

aktiviteter. Därefter ska vi bedöma vilka aktiviteter som driver kostnader och ge förslag på hur 

information om dessa ska fångas och användas i en framtida kalkylmodell.  

 

5.2.1 Delprocess Lastning 

Vi delar upp lastningsproceduren i tre delmoment. Dessa är Före lastning, Kranlastning och 

Efter lastning. Denna delprocess startar då föraren har parkerat bilen intill avsedd trave virke 

och pågår fram till att föraren har påbörjat transporten av virke till industri. 
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Före lastning 

Momentet Före lastning innehåller aktiviteten Säkring av lastbil. Denna aktivitet fungerar 

normalt sett utan avvikelser och tar i de fallen inte särskilt lång tid. Därmed kan denna anses 

som en del i den allmänna lastningsprocessen och kan mätas som en del i en enkel tidsstudie. 

De avvikelser som förekommer uppstår p.g.a. att väderförhållanden påverkar underlaget som 

t.ex. kraftig nederbörd eller tjällossning. Under våra observationer uppstod inga problem i 

denna aktivitet men enligt intervjuerna med chaufförerna var detta ett problem som var 

vanligare under vinterhalvåret. Därmed anser vi att studier kring hur vanligt problemet är 

behövs för att avgöra om detta är ett relevant problem som driver kostnader. 

 

Kranlastning 

Nästa delmoment behandlar kranlastningen och innehåller aktiviteterna Kranföring, 

Stuvförflyttning, Omlastning, Lasta fullt och Viktavräkning. Kranföring avser huvudaktiviteten 

att flytta rundvirke från virkestravar till lastbilens flak. Betydande kostnadsdrivare är krantyp, 

förarkompetens, antal stuvar och travens upplägg. Krantyp sätter en begränsning i hur mycket 

som kan lastas. Däremot är förarens kompetens avgörande för hur fort detta går. En oerfaren 

förare arbetar generellt långsammare än en erfaren förare och om problem uppstår som är 

kopplat till travens upplägg kan detta innebära ytterligare tidsfördröjning. Att fånga 

variationerna som de här kostnadsdrivarna medför tror vi kommer att vara svårt. Vi ser dock 

goda möjligheter att genom tidsstudier standardisera detta moment. I dessa studier bör 

Delprocess Lastning 

Kranlastning 

 
Aktivitet 

Före lastning Efter lastning 
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Figur 5-1 Analys av delprocess Lastning 
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särskild hänsyn tas till antal stuvar som lastas då vi tror att eventuella variationer kan 

identifieras.  

 

Föraren börjar normalt med att lasta den bakre stuven rundvirke på släpet. Denna är 

framskjuten för att kranen ska nå att lasta. Därefter skjuter han segmentet längst bak på släpet 

innan han lastar den andra stuven på den främre delen av släpet. Detta är således en aktivitet 

som alltid förekommer och är nödvändig. Därför ska denna aktivitet ingå i den övergripande, 

standardiserade delprocessen för lastningen.  

 

Den mest tidsödande aktiviteten är omlastningar då föraren inte kan köra fram till 

lastningsplatsen med släpet. Då krävs att föraren kopplar loss släpet, åker och lastar lastbilen 

för att sedan lasta om på släpet. Detta upprepas tills släpet och lastbilen har fyllts och släpet 

kan kopplas på igen. Vid sådana tillfällen kan lastningsproceduren ta fyra till sex gånger så lång 

tid.  

 

Genom att registrera hur ofta omlastningar sker och hur lång tid de tar går det att fånga hur 

stor påverkan omlastningarna har på kostnadsstrukturen. Utifrån det här underlaget krävs 

sedan att ett beslut tas hur dessa avvikelser ska hanteras. Om avvikelserna har betydelse för 

kostnadsbilden måste dessa behandlas på något sätt, antingen genom att fördela ett 

genomsnitt över samtliga transporter eller fånga varje unik avvikelse. Oavsett vilken metod 

som används behövs kännedom om tidsåtgången varje omlastning medför. Kostnadsdrivare i 

den här aktiviteten är antalet omlastningar som behöver genomföras. 

 

Vi förutsätter vidare att förarna alltid eftersträvar att leverera fullt lass vid varje körning. 

Faktorer som påverkar denna aktivitet är travstorlek och lastplatsens tillgänglighet. Båda dessa 

faktorer kan innebära att föraren behöver upprepa lastningsproceduren vid flera tillfällen 

antingen genom att allt rundvirke i en trave tar slut eller att lastplatsens egenskaper gör att 

lastbilen behöver flyttas. Kostnadsdrivarna blir i det här fallet antal travar som föraren lastar 

från och hur dessa travar är placerade. Det vore alltså fördelaktigt ur denna synvinkel att 

minimera antalet travar genom att placera dessa i så stora mängder som är möjligt utan att 

försämra lastningsförutsättningarna. 

 

Vid Viktavräkning mäter föraren vikten på varje trave han greppar. På så sätt får han en 

uppskattning om totalvikten av lasten. Denna aktivitet innebär inga extra kostnader i själva 

utförandet men om föraren lastar för mycket alternativt för lite får detta effekter senare i 
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transportprocessen. Exempelvis kommer konsekvent överskridande av maxvikten orsaka 

ökade risker för böter. De får inte heller betalt för att transportera mer än den lagstadgade 

maxvikten. I de flesta fall vägs lasten vid lossning och därför blir uppföljningen av hur väl 

chauffören uppskattar vikten på sin last enkel att genomföra. 

 

Efter lastning 

Det sista momentet Efter lastning innebär ett antal aktiviteter. Först fäller föraren in 

stödbenen, något som vi inte förknippar med några betydande kostnader. Därefter sker 

fastspänning av lasten. Detta går mycket smidigt om lastbil och släp har en automatiserad 

spännanordning som även efterspänner lasten kontinuerligt. Om inte så är fallet, tar 

spänningen längre tid eftersom föraren då behöver stanna efter en kort stunds körning för att 

efterspänna lasten. En annan skillnad föreligger om lasten spänns med band eller kättingar. 

Här ser vi det som viktigt att kunna fånga in hur lång tid spänningsmomentet tar eftersom det 

är en del av lastningsprocessen. Om det föreligger en skillnad i tidsåtgång mellan att använda 

band eller kätting är detta också något att undersöka. Kostnadsdrivaren för momentet är 

vilken spännanordning lastbilen har. Tidsstudier bör genomföras som grund för hur momentet 

ska hanteras i en kalkylmodell. 

 

Slutligen behöver föraren normalt rapportera in att lasten är upphämtad och på väg till 

lossning. Detta sker oftast genom KOLA-systemet. Om IT-system av någon anledning inte kan 

användas kan alternativ registrering vara nödvändig. Detta är ett mycket litet moment som 

inte tar någon betydande tid. Därmed kan denna aktivitet ignoreras. 

 

5.2.2 Delprocess Transport 

Delprocess transport har vi valt att dela vi upp i två huvudsakliga moment, Landsvägskörning 

och Skogsvägskörning. Landsvägskörning innefattar all körning där vägbanan är uppdelad i 

åtminstone två körfält och där mötande trafik sällan innebär några problem. Med 

Skogsvägskörning avser vi framförallt skogsvägar i anslutning till lastpunkterna men även 

mindre asfaltsvägar. Anledningen till uppdelningen är att de två momenten skiljer sig åt 

relativt mycket. Landsvägarna innebär normalt få riskmoment och sannolikheten att dessa 

inträffar är små. Delprocessen innefattar både transport med last och transport utan last. 

 

 

 



51 
 

 

Landsvägskörning 

Det finns en särskild faktor som är värd att betrakta. Landsvägarna kontrolleras av en part som 

överhuvudtaget inte är delaktig i värdekedjan. Dessutom är det omöjligt att undgå användning 

av denna resurs. Därför behöver vi identifiera kostnadsdrivare utifrån förutsättningen att 

förändringar i vägnätet inte sker. 

 

De ingående aktiviteterna för detta moment är körning på riksvägar, som motsvarar standards 

1-3, samt körning på regionala vägar med standards 4-6. Landsvägarnas skick är till stor del 

likartade. De största skillnaderna ligger i snitthastigheter som beror på 

hastighetsbegränsningar samt väghinder. Regionala vägar har aldrig mitträcken men andra 

kostnadsdrivare som sänker snitthastigheten kan istället vara rondeller och farthinder. 

Dessutom inträffar de riskmoment som landsvägskörning innefattar sällan. Dessa riskmoment 

är t.ex. trafikolyckor och trafikstockningar. Med åkeriföretagens kostnadsstruktur i åtanke ser 

vi därmed två huvudsakliga kostnader som sticker ut inom den här aktiviteten, bränsle- och 

lönekostnader.  

 

Bränslekostnaderna står i nära proportion till sträckans avstånd och är därmed en enkel faktor 

att mäta. Det går att fånga både avverkad sträcka och snittförbrukning genom lastbilarnas 

egen färddator. Dessutom går det att bekräfta denna genom att jämföra mot den mängd 

bränsle som fylls på. Därmed ger denna aktivitet främst avstånd som kostnadsdrivare. 
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För att fånga lönekostnaderna som uppstår krävs kunskap om vilken tidsåtgång som 

transporterna kräver. Förutom hastighetsbegränsningar har vi identifierat ett antal tidsdrivare 

som kan påverka transportens kostnader. Exempel på tidsdrivare är vägunderlag, rondeller och 

farthinder. Att mäta och kontrollera tiden det tar att genomföra varje individuell transport 

skulle visserligen vara fullt möjligt men knappast praktiskt gångbart då nyttan av denna 

mätning troligen inte skulle motsvara förtjänsten. Enligt vår uppfattning motiverar vägarnas 

enhetliga utseende istället att en medelhastighet för en normaltransport tas fram. Med ett 

underlag som är tillräckligt omfattande skulle även eventuella avvikelser fångas upp i denna 

medelhastighet. Därefter kan lönen, precis som bränsleförbrukningen, beräknas utifrån 

avstånd och på så sätt får vi avstånd som huvudsaklig kostnadsdrivare för hela momentet 

Landsvägskörning.  

 

Skogsvägskörning 

I detta moment ingår aktiviteterna körning på skogsvägar för allmän trafik, standard 7 och 8, 

samt körning på skogsväg avsedd för yrkestransport, standard 9. Detta moment präglas 

huvudsakligen av att antalet riskmoment ökar jämfört med vägar av standards 1-6. Exempelvis 

kan möte med andra fordon medföra stora kostnader i form av kraftigt ökad tidsåtgång och 

det finns fler moment som kan orsaka problem. Ytterligare exempel på tidsdrivare som kan 

påverka lönsamheten är vägarnas skick, väderförhållanden och dåligt planerade vändpunkter. 

 

Svårigheterna med dessa aktiviteter uppstår i hur deras kostnadspåverkan ska mätas. Den 

påverkan varje individuell händelse utgör beror av många olika moment som alla är unika för 

just den händelsen. Därmed blir det svårt att utforma ett verktyg som ger pålitlig information 

om avvikelsernas effekt på kostnaderna. Därför ser vi att de största insatserna bör göras i 

förebyggande syfte.  

 

Risk för möte kan minskas genom att varningssignaler placeras ut som markerar att 

skogsvägen redan är upptagen av ett annat ekipage. Då det ligger helt inom åkeriernas kontroll 

att undvika mötande trafik kan de inte förvänta sig ersättning från skogsindustrin om denna 

situation inträffar. Därför anser vi att åkerierna bör försäkra sig om att denna risk minimeras 

då en enstaka händelse kan orsaka flera timmars försening för de inblandade lastbilarna. 

 

Att ta sig fram på skogsvägar kan försvåras av att vägskicket är dåligt. I synnerhet vid dåliga 

väderförhållanden krävs det att vägarna är välpreparerade. Tjällossning och snö är exempel på 

faktorer som riskerar att göra vägarna svårframkomliga. Dåliga vändplatser såväl som alltför 
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snäva kurvor kan göra att en fullastad lastbil får problem att manövrera. Genom åtgärder som 

att ställa krav på hur vägarna ska se ut kan många hinder undanröjas. Detta är önskvärt då det 

dels förhindrar stora merkostnader samtidigt som effekterna av individuella problem är svåra 

att mäta. I det här fallet blir tid en kostnadsdrivare även om det är betydligt svårare att hitta 

rimliga sätt att uppskatta hur mycket tid som förloras vid varje händelse. En möjlig 

kostnadsdrivare för aktiviteten är förarens kompetens. En mer erfaren förare tenderar att 

undvika risker som dessa vägar medför då han på ett bättre sätt kan förutse dessa. 

 

Ett annat problem med denna aktivitet är att även skogsvägarnas skick till stor del ligger 

utanför åkeriernas kontroll. Skogsindustrin köper virke från skogsägarna och därmed blir det 

skogsindustrin som ska se till att skogsägarna följer de riktlinjer som bestäms i avtalen. 

 

5.2.3 Delprocess Avlämning 

Vi har delat in denna delprocess i de tre momenten Mätstation, Lossning och Utregistrering. 

Dessa moment behandlar hela delprocessen från det att föraren kör in till industrin, lossar 

virket och därefter lämnar industrin. 

Avlämningsprocessen är den delprocess där kunden, i vårt fall de enskilda industrierna, har 

störst direkt påverkan på den totala kostnadsstrukturen. Flertalet av de identifierade 

aktiviteterna som sker under denna process som t.ex. kvalitetskontroll på mätstationerna, 

trucklossning och matarbordets tillgänglighet hanteras delvis eller i vissa fall helt av 

industrierna själva. Detta medför att möjligheterna till effektivitets- och kostnadsförbättringar 
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hamnar hos industrierna som i sin tur kan sakna incitament att genomföra dessa. Denna yttre 

påverkan på aktiviteterna innebär att tidsvariationen är stor. I de fall avlastningsprocessen går 

smärtfritt kan de genomföras på mindre än en halvtimme. Skulle däremot problem uppstå 

visar våra observationer att denna delprocess kan ta upp emot två timmar.  

 

Mätstation 

Det första momentet Mätstation omfattar aktiviteterna Invägning, Kvalitetskontroll och 

Åkarmätning. Invägning, där även ankomstregistrering ingår, och kvalitetskontroll är aktiviteter 

som oftast sker på de större industrierna och i dessa fall är det aktiviteter som kan innebära 

väntetider. Invägningen innebär att föraren behöver registrera och väga virket innan han kan 

köra vidare. Aktiviteten är i normalfallet till stor del automatiserad och ger inte upphov till 

köbildning. Tidsåtgången, som är denna aktivitets kostnadsdrivare, blir därför försumbar i 

sammanhanget. 

 

Kvalitetskontrollen kan innebära betydande avvikelser i tidsåtgången i de fall då förarna 

tvingas vänta i en kö innan mätningen kan genomföras. Tidsåtgången för mätningen och 

kvalitetskontrollen anser vi går att fånga som standardmoment i delprocessen Lossning. 

Däremot anser vi att åkerierna måste analysera de variationer som uppstår då föraren behöver 

stå i kö innan mätningen. Variationerna kan bero på flera faktorer, exempelvis att det är 

många andra lastbilar på väg in till industrin eller att industripersonalen är underbemannad 

alternativt har schemalagda raster. Beroende på vad analysen av variationerna visar bör en 

metod för att beräkna kostnader för denna aktivitet kunna hittas. Är det systematiska 

avvikelser kan t.ex. ett genomsnittspålägg läggas på samtliga transporter. Om denna aktivitet 

däremot främst drabbar en viss typ av skogsindustri bör kostnaderna kopplas till uppdrag där 

dessa industrier är involverade. 

 

Den sista aktiviteten Åkarmätning är en form av stickprov som innebär att föraren efter 

kontrollerat lass genomgår en mer ingående kvalitetskontroll. Denna aktivitet är något som när 

det väl sker kan vara en betydande tidsdrivare då föraren i dessa fall behöver lasta av delar av 

lasten för att kontrollen ska gå att genomföra. Här är det viktigt att fånga upp information om 

hur ofta dessa stickprov sker och hur tidsåtgången påverkas vid varje enskild åkarmätning.  
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Lossning 

Nästa moment i avlämningsproceduren är lossningen. De tidsdrivande aktiviteterna i detta 

moment är Väntplats, Lossning och Sopning. Den första aktiviteten väntplats kan se väldigt 

olika ut beroende på typ av mottagande skogsindustri. I vissa fall innebär det ett kösystem 

fram till matarbordet eller till lediga lossningstruckar och i andra fall innebär det en faktisk 

väntplats där föraren väntar på sin tur att lasta av virket. Här är det precis som i fallet med 

mätstationerna främst variationer som beror på att det är lastbilar före i kö som måste 

hanteras av industrin. 

 

Lossningen börjar då föraren har kört fram till den anvisade lossningsplatsen. Lastbilen är 

parkerad och spännanordningarna runt virket är avtagna. Den första aktiviteten är att föraren 

förankrar bilen med stödben. Denna sker varje gång, ser likadan ut, kräver inga större resurser 

och kan därför utelämnas. Lossning av virke är en aktivitet som antingen sker via trucklossning 

eller kranlossning. Trucklossning innebär att industrins egna truckar dirigeras av föraren och 

lastar av virket. Truckarnas betydligt större kranar innebär en effektivare lossning och en 

mindre resursåtgång i form av tid. I de fall föraren behöver använda lastbilens kran för att 

lossa virket på ett matarbord eller på en lagringsplats tar det längre tid. Här blir istället de 

betydande kostnadsdrivarna exakt de som vi tidigare identifierade i aktiviteten Kranföring.  

 

Den sista aktiviteten för lossningsmomentet är sopning av lastbil och genomförs direkt efter 

färdig lossning eller vid närliggande parkeringsplatser. Denna aktivitet tar visserligen tid i 

anspråk men utgör inga variationer då den alltid genomförs. Lossningsprocessens aktiviteter 

anser vi inte innebära några större problem varken när det gäller tidsbestämning eller 

infångande av information. Vid lossning registrerar både förare och industri vilken typ av 

lossning som har skett. Sopningsaktiviteten genomförs alltid och tar normalt lika lång tid. 

Genom relativt enkla tidsstudier kan hela lossningsmomentet beskrivas som ett 

standardmoment. Därefter kan avvikelser som t.ex. truck- eller kranlossning läggas på som 

pålägg.  
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Utregistrering 

Detta moment avslutar avlämningen och påverkar endast kostnaderna i de fall då föraren 

måste genomföra en utvägning. Denna aktivitet medför ett extra moment där föraren mäter 

den tomma lastbilen och sedan kvitterar och registrerar att han lämnar mottagningsplatsen. I 

vissa fall kan detta moment helt uteslutas då föraren direkt efter lossningsmomentet fritt kan 

lämna industriområdet. Även i de fall där denna utregistrering sker är tidsåtgången minimal 

och kan därmed ignoreras ur ett kostnadsperspektiv. 

  

Avlämningsprocessen ger möjligheter till standardisering och informationsinsamling. En 

standardisering över vilka aktiviteter som utförs går att bestämma utifrån vilken typ av industri 

virket transporteras till. Säsongsvariationer är näst intill obefintliga vilket ökar träffsäkerheten i 

standardiseringen. Flertalet av aktiviteterna går att tidsbestämma utifrån tester och statistiska 

observationer. Även de olika typer av registreringar som i dagsläget sker ute vid industrierna 

kan användas som hjälpmedel för att fånga eventuella variationer. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de slutsatser vi har kommit fram till i vår analys för att 

besvara uppsatsens inledande frågeställning. Vidare presenterar vi de rekommendationer vi 

har till Träfrakt Götaland AB:s fortsatta arbete och därmed kommer studiens syfte att 

uppfyllas. Avslutningsvis ger vi förslag kring vad vi anser fortsatta studier och forskning kan 

inrikta sig mot. 

 

Den första fråga som kom upp, då vi förde en diskussion kring den lönsamhetsproblematik som 

bl.a. Träfrakt presenterade för oss, lyder:  

 

Det är svårt att nå lönsamhet i transportbranschen som helhet och en fråga 

vi ställer oss då är om alltför grova och bristfälliga kalkylmodeller kan vara 

orsaken? 

 

Utifrån den nuvarande kalkylmodellen kan vi dra slutsatsen att denna i dagsläget inte fångar 

transportprocessens variationer i tillräckligt hög utsträckning. De ingående aktiviteterna är för 

grovt skattade och fångar inte de verkliga förutsättningarna. Som exempel kan vi nämna att 

delprocesserna lastning och lossning har standardiserats till förenklade uppskattningar och ger 

inte en korrekt bild av verkligheten. Tidsuppskattningarna representerar prestationer som vi 

anser möjligtvis går att prestera under optimala förhållanden. Kalkylmodellen kan idag inte 

fånga de systematiska variationer som uppstår då föraren exempelvis behöver göra en 

omlastning eller genomgå en kvalitetskontroll. 

 

Ett annat exempel som visar kalkylens problem att fånga de verkliga förutsättningarna är den 

avvikelse den ger på förhållandet mellan bränslekostnader och lönekostnader. Utifrån vår 

studie bör dessa uppgå till ca en tredjedel vardera, men i den nuvarande modellen uppgår 

bränslekostnaden endast till hälften av lönekostnaden. 

 

 Slutsatserna blir enligt oss att organisationens kalkyler med åren har tappat sin relevans som 

ett fungerande styrsystem. De alltför grova kalkylerna har medfört att de saknar korrekt 

information om effektiviteten i processerna och därmed medfört att lönsamheten på sikt blivit 

lidande. Då vi har konstaterat detta inser vi att ett behov av att identifiera vad det är som 

driver kostnaderna för transportprocessen föreligger samt hur information om dessa 
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kostnadsdrivare på ett korrekt sätt kan fångas. Detta leder oss till den problemformulering 

som ligger till grund för uppsatsens syfte att kartlägga transportprocessen för rundvirke och 

beskriva dess aktiviteter och kostnadsdrivare och som därefter ska ligga till grund för att 

utveckla en kalkylmodell för rundvirkestransport: 

 

Vad driver kostnader i transportprocessen och hur kan dessa kostnader 

fångas upp för att användas som underlag i en kalkylmodell? 

 

I vår analys identifierade vi rundvirkestransportens olika delprocesser och ingående 

moment, samt aktiviteterna för dessa moment. Utifrån dessa aktiviteter identifierade vi 

tänkbara tids- och kostnadsdrivare som alla innebär en påverkan på kostnadsstrukturen. 

Dessa sammanfattades senare i modeller som visar på de aktiviteter som driver 

kostnader för processen.  

 

Nästa steg är att utifrån dessa modeller avgöra vilka moment och aktiviteter som har en 

tillräcklig påverkan på transportprocessens kostnadsstruktur att de bör fångas i en 

framtida kalkylmodell. Detta innebär att vi måste avgöra vilka aktiviteter som kan 

utelämnas och vilka som måste förtydligas.  Detta kommer vi att visa utifrån modeller 

över de tre delprocesserna. 
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6.1 Delprocess Lastning 

De kostnadsdrivande aktiviteterna för denna delprocess är Kranföring, Lasta fullt, Omlastning 

samt Spänning. Aktiviteterna segmentförflyttning, viktavräkning, frånsäkring av lastbil samt 

administrativa uppgifter har vi valt att låta ingå som en standardiserad del av hela processen. 

Detta p.g.a. att kostnaderna för aktiviteterna inte verkar uppstå till följd av systematiska 

variationer och dessutom inte ha tillräckligt stor påverkan på delprocessen var och en för sig. I 

de fall då dessa moment medför problem anser vi dessutom att det blir svårt och ej motiverat 

att på ett korrekt och trovärdigt sätt försöka fånga och uppskatta kostnaderna.  

 

Fokus för denna delprocess blir istället att avgöra hur och om de övriga aktiviteterna kan 

kostnadsbestämmas. Omlastning och Lasta fullt är aktiviteter som kan vara väldigt kostsamma 

då tidsåtgången för dessa kan bli hög. Kranföring är en betydande aktivitet för tidsåtgången 

men avvikelserna blir svåra att fånga och bör standardiseras. Möjliga tidsavvikelser kan bero 

på antalet stuvar och krantyp som lastbilen har och detta bör därför noggrannare studeras. 
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6.2 Delprocess Transport 

Denna delprocess har vi valt att dela upp i aktiviteterna Riks- och regionalväg, Skogsväg för 

allmän trafik samt Skogsväg för yrkestrafik. Utifrån vår analys valde vi att slå ihop aktiviteterna 

riksväg och regionalväg på grund av deras likartade kostnadsstruktur. Aktiviteten Skogsväg för 

allmän trafik valde vi att behålla då denna köraktivitet skiljer sig markant från både de 

regionala och rikstäckande vägnäten men även från den sista vägstandarden som vi har valt att 

benämna Skogsväg för yrkestrafik.  

 

 

För aktiviteterna Riksväg och regional väg och Skogsväg för allmän trafik är det främst data 

över transportlängd och snitthastighet som behöver fångas. Väghinder och vägens kvalité är 

två kostnadsdrivare som har en stor påverkan på effektiviteten och därmed 

kostnadsstrukturen för processen. Svårigheten ligger dock i hur åkerierna ska kunna fånga och 

mäta denna påverkan. 

 

För den sista aktiviteten Skogsväg för yrkestrafik har vi identifierat flertalet tids- och 

kostnadsdrivare förutom transportlängd och snitthastighet. Dessa är Vändplatsförhållanden, 

Vägförhållanden, Kompetens och eventuella brister i det interna informationssystemet i 

lastbilen. 
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6.3 Delprocess Avlämning 

I denna delprocess har vi valt att plocka ut aktiviteterna Mätstation, Åkarmätning och Lossning. 

Aktiviteterna Förankring av lastbil, Sopning och Utregistering anser vi inte ha en betydande 

kostnadspåverkan för delprocessen. Då de dessutom är moment som alltid genomförs på 

likartat sätt skapar de inga större variationer och är därför möjliga att enkelt standardisera. 

Aktiviteten Väntplats har vi valt att ingå som en kostnadsdrivare för Lossning benämnt 

Köbildning.  

 

 

Fokus för denna delprocess blir att standardisera tidsåtgången för de olika aktiviteterna samt 

att säkerställa hur variationerna fångas. Som vi tidigare har nämnt sker omfattande 

registreringar över om förarna tvingas genomgå en åkarmätning eller utföra en kranlossning 

istället för trucklossning. Beroende på vilken skogsindustri föraren transporterar till vet vi om 

aktiviteterna Mätstation och Utregistrering kommer att genomföras. Det viktigaste blir att 

fånga de kötider som uppstår om det är många lastbilar före i kö. Detta skulle gå att förenkla 

genom att standardisera en normal tidsåtgång för väntetiderna på en skogsindustri. 
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6.4 Rekommendationer 

Nästa steg för Träfrakt Götaland AB:s vidare arbete med projekt Framsteg blir att utifrån den 

processbeskrivning vi har presenterat utveckla det nuvarande kalkylsystemet enligt följande 

steg: 

 

 

Ø Tids- och kostnadsstudera processaktiviteterna 

De ingående aktiviteternas tids- och kostnadspåverkan behöver noggrannare 

säkerställas utifrån mer statistiskt omfattande observationer. De flesta aktiviteterna 

borde kunna registreras av de enskilda chaufförerna. 

 

Ø Standardisera aktiviteterna 

Utifrån de genomförda tids- och kostnadsstudierna behöver standarder och kostnader 

fastställas. Genom detta får organisationen fungerande förenklade underlag som med 

jämna mellanrum måste utvärderas för framtida modeller. 

 

Ø Utveckla informationssystemen 

Då standarder har fastslagits för aktiviteterna måste en utvärdering av dagens 

informationssystem genomföras för att kunna avgöra vilka av de påverkande 

variationerna som går att fånga. 

 

Ø Design av kalkylmodell 

Då systemen är tillräckligt väl utvecklade för att kunna fånga processens variationer 

kan en ny kalkylmodell utformas som tar hänsyn till verklighetens förutsättningar. För 

rundvirkestransport bör en kalkylmodell baseras på periodkalkyleringsmetoden. Vi ser 

ett behov av att fånga variationerna i specifika aktiviteter, därför kan element av andra 

kalkyleringsmetoder behöva användas, t.ex. inslag av orderkalkylering. 

 

Ø Förbättra prissättning av åkeritjänst 

Utifrån det nya kalkylunderlaget bör prissättningen av transportprocessen bygga på 

dess kostnadsstruktur. Systematiska variationer som har en påverkan på kostnaderna 

ska avspeglas i prislistan. Genom detta kan prislistan fungera som ett effektivt 

styrmedel gentemot kund. 
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Ø Förbättra lönsamheten i hela värdekedjan 

Utifrån förbättrade kalkylsystem kan produktivitetsförbättringar genomföras i hela 

värdekedjan och därmed öka lönsamheten i hela flödet. Ett första steg kan vara att 

förbättra den logistiska planeringen. En av de största orsakerna till minskad lönsamhet 

tror vi är den låga beläggning som uppstår p.g.a. tomkörning då åkerierna sällan har 

tillgång till returtransporter. 

 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

För framtida forskning kan vi förslagsvis rekommendera en studie över rundvirkestransportens 

nuvarande processutformning. Vi har under arbetets gång fått uppfattningen av att 

transportplaneringen inte fungerar optimalt, något som är nödvändigt för att kunna uppnå god 

lönsamhet. 

 

En annan intressant infallsvinkel hade varit att genomföra en liknande studie utifrån 

representanter för skogsindustrin. En sådan studie hade kunnat ha industriernas inköp av 

tredjepartslogistik som utgångspunkt och att sedan försöka identifiera möjliga effektivitets- 

och lönsamhetsförbättringar.  

 

Ett alternativ till vår studie hade varit att genomföra en flerfallsstudie där man hade kunnat 

jämföra olika regioners geografiska förutsättningar. Studien skulle kunna använda sig av en 

kvantitativ ansats där man utifrån ett större statistiskt underlag kan dra andra generaliserbara 

slutsatser kring skogstransporternas lönsamhetsproblem. 
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Bilagor       

Bilaga 1  
 
Tabell över de genomförda intervjuerna och observationerna. Observationsintervjuerna (1-3) 
genomfördes under våra observationer av transportprocessen och genomfördes som 
ostrukturerade intervjuer under hela skiftpassen. 
 
 
Intervju Namn, Befattning och Plats Datum 
 
Observation och intervju 1 Thorbjörn Bennesved, Chaufför och  5 maj 2010 
(dagskift) Arbetsledare 
 Älghult 
 
Observation och intervju 2 Klas Johansson, Chaufför 29 april 2010 
(dagskift) Ryssby  
 
Observation och intervju 3 Marcus (bil 34,) Chaufför 26 april 2010 
(nattskift) Åryd 
 
Intervju 1 Pehr Sundblad, Ekonomiansvarig 8 april 2010 
 Växjö 
 
Intervju 4 Pehr Sundblad 25 maj 2010 
 Växjö 
  
Intervju 2 Pehr Sundblad och Peder Letell 16 april 2010 
  Växjö 
 
Intervju 3 Thomas Strand och Torsten Åkerdal 30 april 2010 
 Ekonomiansv. och Arbetsledare 
  Åryd 
 
Telefonintervju  Peder Letell 27maj 2010 
 Växjö 
 
 
 
 
 
  



 

Bilaga 2 
 

Intervju 1 – Pehr Sundblad, ekonomi och kundansvarig (intro)  

Intervju med träfrakts representant Pehr Sundblad, ekonomi och kundansvarig. 

Denna intervju var ett första möte med Träfrakt. Syftet var att få en uppfattning om vilka 

möjligheter det fanns att skriva en uppsats om problematiken samt att få en introduktion till 

företaget och Projekt framsteg. 

 

Hur fungerar rundvirkestransporten? 

 

Hur är situationen inom branschen? 

 

Hur ser kalkylsystemen ut? 

 

Hur ser kalkylmodellerna ut? 

 

Hur är avtalen uppgjorda? Vad syftar dom till? 

 

Varför finns det ett lönsamhetsproblem? Vad beror det på? 

 

  



 

Bilaga 3 

Intervju 2 – Pehr Sundblad och Peder Letell, Kvalitets- och samordningsansvarig. 

 

Intervjun fungerade som en fortsättning från intervju 1. Vi höll en mer ingående diskussion om 

åkeriernas lönsamhetsproblem samt transportprocessen och de avtalade avtalen. 

 

Organisatoriskt och allmänt 

Företagsstruktur? Dotter-/moderbolag? 

Antal anställda? 

Vilket ekonomisystem använder ni? 

Vilket redovisningssystem? 

 

Om avtal, försäljning och uppdrag 

Hur sker försäljningen? – avtalen? 

Följs de avtalade priserna? Har prislistan någon effekt? 

 

Ekonomi, kalkylsystem och kalkylmodell 

Vem/vilka sköter ekonomiuppgifterna? Hos er och ute på åkerierna? 

Hur fungerar ekonomisystemet? Registreringen av information och data? Vilka möjligheter 

finns? 

Hur ser er kostnadsstruktur ut? Fördelningen fasta och rörliga kostnader? 

Kalkylmetoder?  

 

Transporterna och dess processer 

Yttre förutsättningar? Konjunkturpåverkan? Säsongsvariationer? 

Upplevda problem hos industrierna? 

Effektivitetsmöjligheter? 

Lönsamhetsförbättringar? 

Lönesystem och tidsrapporteringar, färdskrivare? 

Åkerisamarbeten och möjligheter till returer? 

Lastbilsproblematiken? Vilka system används i lastbilarna? 

Vilken information från transporterna registreras och informeras?  

 

Fick tillgång till kalkylmodell och projektrapport.  



 

Bilaga 4 

Intervju 3 – Thomas Strand och Torsten Åkerdal. Intervju genomförd på Sune Carlssons Åkeri 

AB i Åryd  

Thomas Strand arbetar som transportledare och Torsten Åkerdal är ekonomiansvarig.  

Denna intervju genomfördes i syfte att få en inblick i hur de enskilda åkerierna är organiserade, 

hur de drivs samt att få en bild av vilka problem som upplevs hos åkerierna. 

 

Om företaget 

Hur länge har företaget vart verksamma inom åkeribranschen? 

Vilken omsättning har Sune Carlssons Åkeri AB?Företagsstruktur? Dotter-/moderbolag? 

Antal anställda? Antal lastbilar? 

Vilket ekonomisystem använder ni? Vilket redovisningssystem används? 

 

Om avtal och försäljning 

Vem sköter försäljningen? Avtalen? Följs de avtalade priserna? Har prislistan någon effekt? 

Vilka uppdrag tar ni? Största kunderna? 

 

Ekonomi 

Vem/vilka sköter ekonomiuppgifterna? Löpande bokföringen? 

Hur fungerar ekonomisystemet? Registreringen av information och data? 

Upplever ni några problem med redovisningen och registreringen, insamlingen av information? 

Hur ser er kostnadsstruktur ut? Fördelningen fasta och rörliga kostnader? 

Vart uppstår problemen med transporternas lönsamhet? Vart uppstår kostnaderna? 

Kalkylmetoder? Inbetalningen? 

 

Transporterna 

Yttre förutsättningar? Konjunkturpåverkan? Säsongsvariationer? 

Upplevda problem från industrierna? 

Effektivitetsmöjligheter? Lönsamhetsförbättringar? 

Lönesystem och tidsrapporteringar, färdskrivare? 

Åkerisamarbeten och möjligheter till returer? 

Lastbilsproblematiken? Vilka system används i lastbilarna? 

Vilken information från transporterna registreras och informeras?  

 

Vid det här tillfället fick vi rapporter över lastbilarnas intäkts- och kostnadsstruktur. 



 

Bilaga 5 

Intervju 4 – Pehr Sundblad 

Inför intervju 4 var avsikten att få feedback på det dittills skrivna materialet. Huvuddelen av 

intervjun blev en genomgång av vår empiri men även andra detaljer som t.ex. 

begreppskonsekvens och problemdiskussion diskuterades. 

 

Telefonintervju - Peder Letell  

En telefonintervju med Peder som syftade till att kunna göra en mer detaljerad beskrivning 

över vilka olika typer av vägar som finns. 
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