
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Debiteringsmodell för interna transporter 

 
 

 

Helena Andersson 

Mela Åhsberg 

 

 

 

 
 

 

2013 

 

 
 

 

Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 

Industriell ekonomi 

Ekonomiingenjörsprogrammet 

Programnamn 

 

1  

  

 

Handledare: Rose-Marie Löf 

Examinator: Göte Olsson 

2  

  

Hur en debiteringsmodell kan förändra beställningsbeteende  

och sänka kostnader 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Denna studie på tio veckor är avslutningen på vår utbildning till ekonomiingenjör på 

Högskolan i Gävle. Då fallföretaget vill vara anonymt har vissa delar ändrats eller tagit 

bort i denna rapport. 

 

Vi vill tacka vår handledare på fallföretaget för hjälp med frågor, kontakter och alla 

praktikaliteter som har berört oss under dessa veckor på fallföretaget Ett stort tack till alla 

medarbetare på fallföretaget som har varit tillmötesgående och ställt upp på intervjuer och 

svarat på mail, då detta varit väldigt värdefullt för denna studie. Vi vill även rikta ett extra 

tack till en person på fallföretaget som hjälpt till att förmedla kontakter och ta fram 

statistik från datasystemet STB som legat till grund för uppbyggnaden av 

debiteringsmodellen.  

 

Stort tack till vår handledare Rose-Marie Löf på Högskolan i Gävle som genom arbetets 

gång gett oss vägledning och viktiga synpunkter som har hjälpt oss att uppnå ett bra 

resultat. Vi vill även tacka vår examinator Göte Olsson samt Lars Löfqvist som kommit 

med synpunkter som varit viktiga för oss.  

 

Gävle, 6 juni 2013 

 

Helena Andersson & Mela Åhsberg 

 



 

 

Sammanfattning 

Internprissättning är priser på varor eller tjänster som levereras mellan enheter inom ett 

större företag. Det visar sig att interna priser kan göra det möjligt för ett företag att mer 

effektivt styra företaget mot de gemensamma målen. En debiteringsmodell kan användas 

för att koppla interndebitering till en utförd leverans där en skriftlig begäran skickas 

elektronisk till mottagaren med besked om belopp och vart pengarna ska betalas. Priset 

som anges är antingen baserat utifrån en prislista som uppdateras kontinuerligt eller 

beräknas omgående och fastställs per beställning. Genom att bygga in servicenivåer i en 

debiteringsmodell kan beställningsbeteende inom intern logistik ändras genom att chefer 

gör beställare medvetna om hur deras val påverkar produktionsenhetens ekonomi. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida en debiteringsmodell för intern 

transport kan förändra beställningsbeteenden och sänka kostnader för intern logistik. 

Syftet har besvarats genom ingående litteraturstudie inom ämnet samt att studien har 

genomförts på ett fallföretag där det interna beställningsbeteendet och den nuvarande 

debiteringsmodellen har studerats. Genom detta har nuläget kunnat kartläggas och en ny 

debiteringsmodell utarbetats. För att kunna utarbeta en ny debiteringsmodell har hårda 

och mjuka faktorer tagits fram, där faktorerna har ett starkt samband med varandra och är 

viktiga för att ändra på oönskade beteenden inom intern logistik.   

 

Utifrån undersökningen som utfördes på fallföretaget framgår det att en 

debiteringsmodell i sig inte kan ändra ett beställningsbeteende, däremot kan 

debiteringsmodellen visuellt visa vad kostnaden för en transport bli. Tillsammans med 

servicenivåerna går det att göra beställare medvetna om att valet av servicenivå påverkar 

slutpriset på en körning. Meningen är att få beställare att bli motiverade att välja en 

servicenivå som kan sänka produktionsenhetens beställningskostnader och på så vis kan 

ett oönskat beställningsbeteende ändras. Det är dock viktigt att påpeka att 

debiteringsmodellen i sig måste stödjas av ett ledarskap som främjar en förändring samt 

att beställare får utbildning i hur debiteringsmodellen fungerar och kännedom om vad 

ledningens syfte med modellen är.  

 

Med denna bakgrund så ämnar denna studie att både lösa fallföretagets praktiska problem 

med interntransportkostnader och att öka kunskaperna kring debiteringsmodeller och hur 

dessa kan användas för att ändra på oönskade beteenden. 

 



Abstract 

Transfer pricing is the price of goods or services supplied between units within a larger 

company. It turns out that transfer prices can make it possible for a company to be more 

effective and direct the company towards the common targets. A payment model can be 

used to connect internal charging for a completed delivery, where a written request is sent 

electronically to the customer with information about the amount and in which account 

the money should be placed. The specified price is based either on the basis of a price list 

that is updated continuously, or calculated immediately after a completed delivery. By 

using the service levels in a payment model the ordering behavior in the internal logistics 

can be changed if a manager makes the workers aware of how their choices affect the 

production unit's finances. 

 

The purpose of this study is to investigate whether a payment model for internal transport 

can change ordering behaviors and reduce costs for internal logistics. The purpose has 

been filled by performing a literature review on the subject which has been conducted on 

a case company where the internal ordering behavior and the current payment model have 

been studied. After examining and documenting of the current situation on the case 

company, a new payment model has been developed. The new payment model consists of 

hard and soft factors, where the factors are strongly linked with each other and are 

important to change unwanted behaviors. 

 

The result of the survey shows that a payment model alone cannot change unwanted 

ordering behavior. Unwanted ordering behavior can only be changed with the 

combination of service levels and strong leadership.  The target is to make workers aware 

that the choice of service level affects the final price of an order. It can only happen if 

managers motivate the workers to choose a service level that can reduce production unit 

ordering costs. It is however important to note that the payment model itself must be 

supported by a strong leadership that promotes a change and that workers receive training 

in how the payment model works and knowledge of what management's view of the 

model is. 

 

With this background, this study aims to solve both the case company’s practical 

problems with internal transport costs and increasing knowledge about payment models 

and how these can be used to change unwanted behaviors. 



 

 

Ordlista 

Ekonomitermer 

CostCenter betyder kostnadsställe och kan beskrivas som ett bankkonto och beteckning 

för en organisatorisk enhet där kostnader summeras innan de helt eller delvis fördelas till 

andra enheter. Kontonumret är åtta siffror långt. 

Debitering: ett annat ord för att ta betalt för en vara eller tjänst som har blivit såld. 

Pengar tillförs och dras ifrån olika typer av konton.  

Freight and transportation betyder frakt och transport. 

Other personnel costs betyder kostnader för utbildning, hälsovård, representation och 

rekryteringskostnad. 

Personnel costs excl wages är en summeringsrad för samtliga personalkostnader 

exklusive löner. 

Scheduled depreciation betyder avskrivningar på maskiner och inventarier. 

 

Datasystem 

MES – Manufacturing Execution System. Ett produktionssystem som jobbar med 

detaljplanering, återrapportering och processuppföljning. 

SAP – är det ekonomisystem som fallföretaget använder sig utav. Namnet SAP är ingen 

beteckning.  

SPT Order – är ett datasystem som används för administrationsarbete och för lagring av 

ett flertal register samt ett system för beställningar av specialtransporter. Datasystemet är 

döpt efter en gammal avdelning som förut hette SPT.  

STB – Ett datasystem som används för att beställa körningar med grensletruck eller 

sidlastare.  

 

Övrigt 

Servicenivå - Det mått som ett företag använder sig utav för att beskriva sin förmåga att 

effektivt och snabbt leverera varor eller tjänster på kallas för servicenivå eller för 

servicegrad (ne.se). 

 

Internal order – En samlingsplats för interndebitering i SAP. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer en introduktion till arbetet att ges med bakgrund, syfte, 

frågeställningar och avgränsningar. Slutligen kommer rapportens disposition att 

redogöras. 

1.1 Bakgrund 

Vi är omgivna av olika modeller i vår vardag varav debiteringsmodeller är en typ av 

modeller som de flesta av oss är bekanta med. Till exempel om kostnaden för ett 

telefonsamtal ska beräknas används en debiteringsmodell som grundar sig på en fast och 

en rörlig kostnad som tillsammans bestämmer hur stor den totala kostnaden för samtalet 

blir. Jämförbart så används även debiteringsmodeller för att beräkna kostnaden för olika 

transporter. Att använda sig utav debiteringsmodeller underlättar till exempel när ett 

företag vill veta hur mycket en specifik transport kostar. En fast kostnad skapas då ett 

beslut tas om att utföra en transport samt en rörlig kostnad som varierar beroende på hur 

mycket bränsle som transportfordonet kräver för den specifika transporten (Zhao et al., 

2004). Priset för körningen som utförs mellan enheterna inom ett företag kallas därför för 

internprissättning (Olve & Samuelsson, 2008). För att kunna minska det administrativa 

arbetet för leverantören kan därför en debiteringsmodell användas för att debitera 

kostnader för de tjänster eller varor som kunden erhåller. Priset som mottagaren får betala 

kan exempelvis vara i en fast klumpsumma som är fördelat över en tidsperiod eller för 

varje enskild vara/tjänst som levererats och som belastar mottagarens konto varje månad. 

Debiteringsmodellen kan även användas för att ändra beteende hos de olika enheterna 

genom att internpriset utgår från en förkalkylerad kostnad
1
 (Olve & Samuelsson, 2008; 

Nagle, 1984). Enligt Ronen och McKinney (1970) så ger interna priser ett företag en 

möjlighet att mer effektivt styra företaget mot de gemensamma målen. Det förutsätter att 

ledningen utformar företaget så att varje enhet får en möjlighet att bära sina egna 

kostnader och ansvara för att uppnå ett positivt resultat (Ronen & McKinney, 1970). 

Genom att låta personalen medverka och komma närmare beslutsfattarna på företaget så 

förbättras motivationen, chefer blir kostnadsmedvetna och enligt Ronen och Mckinney 

(1970) bidrar det till att medarbetarna lättare kan upptäcka aktiviteter som inte har någon 

lönsamhet.  

 

                                                      
1
 En förkalkylerad kostnad är en beräkning på hur stora de faktiska kostnaderna kommer att bli 

(Olve & Samuelsson, 2008). 
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Inom fallföretaget finns även interntransporter och interna debiteringsmodeller. 

Interntransport är en enhet som tillhör fallföretaget och som servar fallföretagets kunder 

med trucktransporter såsom grensletruckar och sidlastare. För nuvarande finns endast en 

servicenivå som innebär att alla körningar ska ske inom 30 minuter från beställning. Efter 

en kartläggning kan interntransport konstatera att beställningsmönstret är väldigt ojämnt 

över dygnet med höga toppar före fika- och lunchraster och i vissa fall vid skiftbyten. 

Trots tillsägningar om att beställare ska beställa oftare så ändras inte detta beteende.  Det 

innebär att interntransports organisation är bemannad utifrån volymtopparna för att hela 

tiden klara leveransprecisionen, vilket är ett problem för fallföretaget på grund av de 

ökade kostnaderna detta medför. 

 

Det mesta som finns skrivet om internprissättning fokuserar på hur ett företag ska få in en 

kostnadsmedvetenhet i en debiteringsmodell och huruvida priserna ska baseras på 

marknadspriser eller marginalpriser. Lite fokus ligger på hur internprissättning och 

debiteringsmodeller faktiskt kan förändra ett oönskat beteende hos medarbetarna. Med 

denna bakgrund så ämnar denna studie att både lösa fallföretagets praktiska problem med 

interntransportkostnader och att öka kunskaperna kring debiteringsmodeller och hur dessa 

kan användas för att ändra på oönskade beteenden. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida en debiteringsmodell för intern 

transport kan förändra beställningsbeteenden och sänka kostnader för intern logistik. 

1.2.1 Forskningsfrågor 

 Hur kan en debiteringsmodell ändra beställningsbeteenden vid interna 

materialtransporter? 

 Kan en debiteringsmodell skapa ett jämnare beställningsflöde? 

 Hur kan en intern debiteringsmodell för interna transporter utformas för att spara 

kostnader genom ett förändrat beställningsbeteende? 

1.3 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till internprissättning och hur den kan ligga till 

grund för en debiteringsmodell och på så sätt har ingen hänsyn tagits till teori som 

behandlar olika prisstrategier för extern prissättning. Vi valde att göra denna avgränsning 

då denna studie behandlar en debiteringsmodell inom intern logistik och därför föll det 
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sig naturligt att undersöka internprissättning. På samma sätt undersöker denna studie 

endast internt beställningsbeteende och därför har ingen hänsyn tagits till 

beställningsbeteende från externa kunder. En annan avgränsning som gjorts är att endast 

Interntransport på en utav fallföretagets anläggningar har undersökts och på så sätt har 

ingen hänsyn tagits till hur Interntransport fungerar på fallföretagets andra anläggningar 

runtom i världen. 

1.4 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 – Metod. I detta kapitel presenteras de metoder som använts, olika 

vetenskapliga förhållningssätt samt hur arbetsgången har sett ut. Till sist sker en kritisk 

granskning över de metoder som använts i denna studie. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram. I detta kapitel redogörs vad som finns skrivet om 

ämnet tidigare. Här förklaras olika teorier inom ämnet samt olika begrepp som berör 

arbetet. 

 

Kapitel 4 – Företagsbeskrivning. Här beskrivs det fallföretag som använts i denna studie. 

 

Kapitel 5 – Nulägesbeskrivning. I detta kapitel redogörs den nuvarande situationen hos 

fallföretaget, hur debiteringsmodellen fungerar i dagsläget och vilket 

beställningsbeteende som finns. 

 

Kapitel 6 – Den nya debiteringsmodellen. Här presenteras den nya debiteringsmodellen, 

vilka delar den är uppbyggd av och hur den är tänkt att fungera. 

 

Kapitel 7 – Diskussion. I detta kapitel diskuteras den nya debiteringsmodellen och hur 

den kan förändra ett beställningsbeteende. Slutligen visas även en simulering av 

modellen. 

 

Kapitel 8 – Slutsats. I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits av denna studie 

och hur debiteringsmodellen kan generaliseras. Till sist presenteras även andra 

förbättringsförslag åt fallföretaget som uppmärksammats under studien samt så ges 

förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod 

I början av detta kapitel ges en översikt över arbetsmetodiken och därefter beskrivs de 

olika metoderna som använts för att sammanställa detta arbete, bland annat hur 

datainsamling har skett och vilken hänsyn som tagits till validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. I slutet av kapitlet sker en kritisk granskning av de metoder som vi valt 

att använda oss utav. 

2.1 Arbetsmetodik 

Det här arbetet började med att vi träffade handledaren på fallföretaget som presenterade 

deras önskemål med studien och därefter formulerades ett syfte som stämde överens både 

med fallföretagets önskemål om en ny debiteringsmodell samt skolans krav på en 

vetenskaplig anknytning. När syftet var formulerat genomfördes en litteraturstudie för att 

skapa en bättre förståelse kring debiteringsmodeller och beteenden. Litteraturstudien har 

pågått under hela arbetets gång då det hela tiden har inkommit nya infallsvinklar och fler 

intressanta aspekter som måste undersökas. Vi började tidigt med att söka personer på 

fallföretagets som sedan intervjuades för att skapa en bild av hur situationen på 

interntransport ser ut i dagsläget samt hur dagens debiteringsmodell fungerar.  

 

När vi hade en klar bild av nuläget på fallföretaget och hade läst in oss på litteraturen 

började vi med skapandet av den nya debiteringsmodellen som kan hjälpa till med att 

styra beställningsbeteende. En modell skapades med fyra olika servicenivåer och olika 

förbättringsförslag inom kommunikation och ledarskap togs upp som även kan hjälpa till 

att förändra beteenden. Figur 1 visar hur arbetsgången har sett ut. 

 

Figur 1. Arbetsgången av denna studie. 
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2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Ett forskningsproblem kan belysas ur två perspektiv, kvalitativt och kvantitativt och 

enligt Olsson och Sörensson (2011) är det vad forskaren vill veta som styr över hur de 

olika perspektiven ska tillämpas. Vill forskaren exempelvis ta reda på hur många 

människor som äter choklad varje dag bör en kvantitativ metod väljas, men om forskaren 

istället vill ta reda på hur dessa människor känner när de äter chokladen bör en kvalitativ 

metod väljas (Olsson & Sörensson, 2011).  

 

Den kvantitativa metoden används när forskaren vill fånga frekvenser (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2008) och kvantifiera materialet för att hitta mönster och samband 

(Bjerald et al., 2009). Olsson och Sörensson (2011) menar att syftet med den kvantitativa 

forskningen är att beskriva och förklara utfallet av de genomförda mätningarna. 

Kvantitativa metoder är sådana som resulterar i numeriska observationer eller som går att 

omvandla till sådana som till exempel experiment, test, prov, enkäter och frågeformulär 

(Backman, 1998). Enligt Olsson och Sörensson (2011) kan det kvantitativa perspektivet 

karakteriseras enligt följande punkter: 

 

 Forskaren är objektiv och har ofta en kortvarig eller ingen kontakt alls med 

försökspersonen. 

 Forskningen är strukturerad med frågeställningar som utformats i förväg. 

 Relationen mellan teori och forskning bygger på bekräftelse. 

 Resultatet grundar sig på ett stort antal individer och ett fåtal variabler. 

 Resultaten är generella och variablerna entydiga. 

 

Enligt Bjerald et al. (2009) kallas alla metoder som inte är kvantitativa med ett 

samlingsnamn för kvalitativa och här är forskaren intresserad av vilka kvaliteter eller 

egenskaper som en företeelse har. Kvalitativa metoder använder sig inte utav siffror och 

tal och resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade (Backman, 1998) som 

exempel djupintervjuer, deltagande observation och fältstudier (Bjerald et al., 2009). En 

förutsättning för att den kvalitativa metoden ska fungera är att forskaren har en närhet till 

forskningsproblemet och att denne genom språket kan tolka och beskriva insamlad 

information (Olsson & Sörensson, 2011). Enligt Olsson och Sörensson (2011) kan det 

kvalitativa perspektivet karakteriseras enligt följande punkter: 

 

 Forskaren är subjektiv och har ofta en långvarig kontakt med försökspersonen. 
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 Forskningen är flexibel och frågeställningarna fördjupas successivt. 

 Forskningen bygger på ett successivt framväxande där fenomenet upptäcks och 

tydliggörs. 

 Resultatet grundar sig på ett fåtal individer och ett stort antal variabler. 

 Resultaten går på djupet och gäller specifika miljöer, omständigheter och 

tidpunkter. 

 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2008) har gjort en jämförelse mellan kvantitativ och 

kvalitativ metod och den återges i tabell 1.  

 

Tabell 1. Jämförelse mellan kvantitativ och kvalitativ metod (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2008). 

Inriktning Data Syfte Exempel Insamling 

Kvantitativ  Siffror Bestämda 

egenskaper 

Genus 

Inkomst 

Innehav 

Enkät 

Mätning 

Databaser 

Kvalitativ Termer Betydelser, 

mening, 

mönster 

Dilemman 

Beslut 

Värdering 

Intervju 

Observation 

Databaser 

 

Detta arbete har genomförts som en kvalitativ fallstudie med kvantitativa inslag. Vi har 

studerat en specifik miljö (interntransport på fallföretaget) där intervjuer av olika personer 

har använts som den huvudsakliga informationsinsamlingsmetoden för att kunna skapa en 

helhetsbild av nuläget.  

 

Arbetet har även haft kvantitativa inslag genom att vi använt oss utav statistik från 

datasystemet STB för tidigare utförda körningar på fallföretaget. I arbetet med att ta fram 

den nya debiteringsmodellen har vi använt oss utav denna statistik för att plocka fram 

antalet körningar på ett år och för att få fram en medeltid för hur lång tid en normal 

körning tar för grensletruckar och för sidlastare. Denna medeltid har beräknats genom att 

vi slumpat fram 400 olika körningar för grensletruckar och 400 olika körningar för 

sidlastare där körtiden beräknats. Körtider som varit längre än 20 minuter och kortare än 

en minut har vi sorterat bort då de ger ett felaktigt utslag på medeltiden. Efter att 400 

olika körtider plockats fram för de båda trucktyperna har en medeltid plockats fram och 

det är denna medeltid som vi använt oss utav när vi skapat vår modell. Även primärdata 

som interna rapporter, prislistor, budget och resultaträkning har använts för att skapa en 

förståelse för nuläget och som hjälp för framtagningen av vår nya debiteringsmodell. 
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2.3 Litteraturstudie 

Syftet med en litteraturstudie är att ta reda på vad andra skrivit om ämnet i till exempel 

artiklar och böcker (Murray & Hughes, 2008). Enligt Ejvegård (2003) föregås 

litteraturstudien av en litteratursökning där relevant litteratur eftersöks. Med litteratur 

menas i stort sett allt tryckt material som exempel artiklar, böcker, rapporter och 

uppsatser. Enligt Andersen och Schwencke (1998) kan det vara en bra början att gå till ett 

bibliotek och undersöka vilken litteratur som finns tillgänglig. I sökandet efter litteratur är 

det klokt att använda sig utav elektroniska sökverktyg (Andersen & Schwencke, 1998). 

Bibliotekens databaser är ett exempel på elektroniska sökverktyg där sökningen sker med 

hjälp av sökord eller nyckelord som är aktuella för det valda ämnet (Ejvegård, 2003). I 

dessa databaser kan dessa sökord användas för att hitta ett specifikt ord i titeln eller i 

texten, författare, utgivningsår eller förlag eller en kombination av dessa (Andersen & 

Schwencke, 1998). I processen med att hitta relevant litteratur kan det vara lämpligt att 

rådfråga bibliotekarier då dessa ofta är skickliga på att söka litteratur (Ejvegård, 2003). 

Förutom att söka i bibliotekens databaser kan källförteckningen i ett intressant verk vara 

till stor hjälp vid litteraturstudien då den hänvisar till andra böcker som i sin tur hänvisar 

till andra böcker. Genom att studera källförteckningar kan de mest intressanta böckerna 

på ett enkelt sätt ringas in då forskare ofta hänvisar till samma böcker och om en bok 

förekommer på många ställen kan den ses som en central bok inom ämnet (Ejvegård, 

2003). 

 

I denna studie har främst artiklar och böcker använts i litteraturstudien. I sökprocessen 

med att hitta artiklar med relevant innehåll har olika artikeldatabaser använts så som 

”Google Scholar”, ”Discovery” och ”Emerald”.  Sökord som använts i dessa databaser 

har varit ”what is a model”, ”create a model”, ”cost model transport” , ”transportation 

cost model”, “leadership”, “organisation culture” , “behavoiur “, “transfer pricing” och 

“foundation for pricing”. Genom dessa sökord hittades ett antal artiklar som sedan 

ögnades igenom för att plocka ut de artiklar som var relevanta gentemot 

forskningsfrågorna. De intressanta artiklarna lästes sedan igenom mer noggrant där det 

viktigaste plockades ut och noterades i sidkanten. Detta datamaterial har sedan 

sammanställts, analyserats och diskuterats för att på bästa sätt ge svar på 

forskningsfrågorna.  
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2.4 Intervju 

Intervju är en metod som används för att samla in information och ordet intervju betyder 

ungefär ”utväxling av synpunkter” mellan två personer där syftet är att få fram hur andra 

personer upplever sin livssituation (Dalen, 2008). Enligt Ejvegård (2003) kan en intervju 

vara tidskrävande eftersom att det krävs noggrann planering inför intervjun där tydliga 

frågor förbereds samt efter intervjun där det insamlade materialet från intervjun ska 

bearbetas och skrivas ned. Enligt Biggam (2008) finns det två olika typer utav intervjuer 

med olika struktureringsgrad: 

 

 Strukturerade intervjuer där alla frågor som ska ställas är förutbestämda och 

intervjuaren håller sig strikt till dessa frågor. 

 Halvstrukturerade intervjuer där det finns vissa frågor som är förutbestämda 

men intervjun tillåts att vara flexibel och ändra riktning beroende på vad som tas 

upp. 

 

De frågor som ställs i intervjun kan vara av öppen eller sluten karaktär. En öppen fråga 

innebär att den intervjuade får uttrycka sin egen åsikt medan en sluten fråga har vissa 

förutbestämda svar som den intervjuade kan välja mellan (Biggam, 2008).  

 

Innan intervjun påbörjas kan det vara en god ide att berätta vem du är, varför du är där, 

vad du vill, vad som ska ske med materialet och hur materialet kommer att presenteras 

(Dalen, 2008). Under intervjutillfället är det viktigt att intervjuaren inte använder sig utav 

ledande frågor samt är neutral och objektiv och på så vis inte uttrycker vad denne anser 

om svaren på de olika frågorna för att på detta sätt undvika att påverka personen som blir 

intervjuad (Ejvegård, 2003). För att dokumentera det som sägs under intervjutillfället kan 

det vara bra att föra anteckningar eller att spela in samtalet. Att spela in samtalet ger 

möjligheten till att lyssna igenom intervjun efteråt och plocka ut det viktigaste, men det är 

viktigt att alltid fråga intervjuobjektet om det är okej att spela in intervjun då vissa 

personen kan uppleva det hämmande att få sin röst inspelad. När intervjun är avslutad och 

materialet sammanställts kan det vara en god ide att skicka materialet till intervjuobjektet 

så att denne kan kontrollera att ingenting missuppfattats och göra eventuella ändringar 

(Ejvegård, 2003). 

I vår undersökning har vi intervjuat personal på fallföretaget för att kunna skapa oss en 

bra bild utav nuläget. Vi har använt oss utav halvstrukturerade intervjuer där vi har haft 

vissa frågor som vi velat ha svar på men sedan låtit intervjuobjektet prata ganska fritt och 

ställt de frågor som dykt upp under intervjuns gång. Anledningen till att vi valt att 



 

9 

 

använda oss utav halvstrukturerade intervjuer istället för strukturerade är att vi ville att 

intervjuobjektet skulle få en möjlighet att vara med och påverka intervjun i olika 

riktningar. För att intervjuobjektet skulle få en möjlighet att uttrycka sina egna åsikter har 

främst öppna frågor använts. Som dokumentationssätt har vi valt att använda oss utav 

anteckningar då detta känts mer naturligt än att spela in intervjun som kan hämma 

intervjuobjektet.  

2.5 Observation 

När beslutsprocesser studeras kan det vara lämpligt att använda sig utav observationer 

som innebär att forskaren är närvarande och iakttar ett händelseförlopp. Observationer är 

tidskrävande men fördelen är att observationer möjliggör för forskaren att gå på djupet 

och skapa sig en verklig förståelse för händelseförloppet (Ejvegård, 2003).  Patel och 

Davidsson (2011) menar att observationer är speciellt lämpade att använda när 

information som berör beteende och skeenden i naturliga situationer ska studeras. Det 

finns olika typer av observationer där observatören kan vara deltagande eller icke 

deltagande samt känd eller okänd av de som blir observerade, se tabell 2 (Patel & 

Davidsson, 2011). 

  

Tabell 2. De fyra olika typerna av observationer (Patel & Davidsson, 2011). 

 Känd Okänd 

 

 

Deltagande 

Observatören går in som en 

medlem i den studerade 

gruppen och de övriga vet 

att observatören är där för 

att studera situationen. 

Observatören går in som en 

medlem i den studerade 

gruppen och de övriga är 

omedvetna om att de blir 

observerade. 

 

 

Icke deltagande 

Observatören observerar 

situationen på avstånd där 

de observerade är medvetna 

om att de blir iakttagna. 

Observatören observerar 

situationen på avstånd där 

de observerade är 

omedvetna om att de blir 

observerade. 

 

Ett problem med kända observationer enligt Ejvegård (2003) är att de människor som är 

inblandade i händelseförloppet beter sig annorlunda när de är medvetna om att de är 

iakttagna vilket kan ge ett felaktigt resultat. Vid deltagande observation menar även 

Ejvegård (2003) att forskaren lätt kan bli involverad i händelseförloppet och på så vis inte 

klarar av att ge en objektiv beskrivning. 
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I och med att vi har haft ett eget kontorsrum på fallföretaget och har tillbringat mycket tid 

där under arbetets gång samt pratat med många olika personer inom verksamheten har vi 

observerat hur situationen är i nuläget. Den typ av observation som vi använt oss av är en 

variation av känd icke deltagande observation och okänd icke deltagande observation. 

2.6 Triangulering 

Det finns flera olika metoder för datainsamling och några av dessa är intervjuer, enkäter, 

observationer och dokument. Dessa metoder kan användas var för sig men de kan även 

användas tillsammans för att skapa en bättre förståelse av datamaterialet. Detta kallas för 

triangulering och innebär att minst två av dessa tekniker används för att skapa en bättre 

bild av verkligheten och även om triangulering är tidskrävande kan det resultera i ett 

bredare resultat där fler aspekter är medräknade (Biggam, 2008).  Triangulering innebär 

att informationen som tas fram genom de olika datainsamlingsmetoderna vägs samman 

för att undersöka om utfallet är desamma eller om det pekar åt olika håll (Patel & 

Davidsson, 2011). Genom att använda sig utav triangulering får forskaren ett rikare 

informationsunderlag och möjligheten att studera fenomenet från olika håll och på så sätt 

öka validiteten i arbetet (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Vi har valt att använda oss utav triangulering i detta arbete genom att ta in information 

genom intervjuer och interna dokument (fallföretaget) samt till viss del genom 

observationer. Resultatet av trianguleringen har gett oss en bättre förståelse för 

situationen då intervjuerna, dokumenten och observationerna har belyst olika aspekter av 

situationen. 

2.7 Vetenskaplighet 

Syftet med den vetenskapliga verksamheten är att förstå hur världen hänger samman och 

med detta menas att ”kunna beskriva, förklara och se konsekvenserna av de samband 

som existerar mellan olika företeelser, skeenden och handlingar i naturen och det 

mänskliga livet” (Bjerald et al., 2009, s. 107). Forskarens uppgift är att hjälpa oss att 

förstå verkligheten genom att utveckla och pröva teorier
2
 (Patel & Davidsson, 2011). När 

det kommer till vetenskap finns det en rad olika förhållningssätt där positivismen och 

hermeneutiken är de som står längst ifrån varandra.   

                                                      
2
 En teori är ett system av antagande eller satser som beskriver den del av verkligheten som är 

studieobjektet. Teorin utgör en helhet som möjliggör det för oss att förklara och förstå information 

om det studerade objektet (Patel & Davidsson, 2011).  
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Positivismen fick sitt namn i mitten av 1800-talet av den franske sociologen Comte som 

menade att kunskapen var positiv och utvecklande för människan. Kunskapen skulle vara 

verklig och därmed tillgänglig för vårt förnuft och våra sinnen (Patel & Davidsson, 

2011). Enligt Bjerald et al. (2009) är positivismen strävan efter absolut kunskap där 

teorier kan bekräftas eller falsifieras utifrån ett empiriskt material.  Hermeneutiken brukar 

kallas för positivismens motsats (Patel & Davidsson, 2011) och är mer humanistisk till 

sin inriktning där kunskapens rivalitet betonas (Bjerald et al., 2009). Hermeneutik kan 

översättas med ”tolkningslära” och hermeneutiken innebär att forskaren studerar, tolkar 

och försöker förstå grunden för den mänskliga existensen (Patel & Davidsson, 2011). Den 

största skillnaden mellan positivismen och hermeneutiken består i att forskarna intresserar 

sig för olika saker. En positivist intresserar sig för strukturens makt och kausala 

förklaringar medan en hermeneutiker intresserar sig för människors livsvärldar och hur de 

upplever sin situation (Bjerald et al., 2009). 

 

Det finns tre kriterier som ett arbete måste uppfylla för att det ska få kallas ett 

vetenskapligt arbete och dessa är saklighet, objektivitet och balans (Ejvegård, 2003). 

 

Saklighet innebär att de uppgifter som nämns i arbetet ska vara sanna och riktiga vilket 

innebär att forskare noga måste utvärdera informationen som denne samlat in. En bra 

metod för att kontrollera den fakta som samlats in är att gå till primärkällan (som exempel 

originalhandlingar, officiell statistik, protokoll) då informationen i sekundärkällan kan 

vara felaktig. Det finns dock vissa sekundärkällor som anses vara pålitliga och dessa är 

vetenskapliga verk som till exempel doktorsavhandlingar och artiklar i vetenskapliga 

tidsskrifter (Ejvegård, 2003).  

 

Objektivitet innebär att forskaren ska sträva efter att vara objektiv (neutral) och att inte 

blanda in sina egna förutfattade meningar och fördomar i undersökningen vilket kan vara 

svårt på ett psykologiskt plan. Det är ävenviktigt att forskaren noggrant kontrollerar 

objektiviteten hos sina källor så att de inte är vinklade då författaren kan tala i egen sak 

(Ejvegård, 2003). 

Balans innebär att forskaren ska sträva efter att ge rätt utrymme åt det som behandlas, det 

vill säga att detaljer ska inte få ta upp flera sidor medan viktiga slutsatser endast nämns 

med några få rader. Om forskningen är en debatt är det viktigt att låta de båda sidorna få 

lika stort utrymme (Ejvegård, 2003).  
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För att skapa ett vetenskapligt arbete har vi strävat efter att uppfylla de tre kriterierna, 

saklighet (genom att använda oss utav primärinformation i form av statistik och intervjuer 

samt pålitlig sekundärinformation i form av vetenskapliga artiklar), objektivitet (genom 

att kritiskt granska källor och att inte lägga in personliga åsikter i arbetet) samt balans 

(genom att fokusera arbetet på det viktiga och inte gå för djupt på detaljer).     

2.8 Validitet 

Validitet avser att forskaren mäter det som ska mätas, det vill säga mätinstrumentens 

förmåga att mäta rätt sak (Olsson & Sörensson, 2011; Ejvegård, 2003). Enligt Bjerald et 

al. (2009) kan validitet uttryckas som i vilken grad den teoretiska och den operationella 

definitionen överensstämmer, där en hög validitet innebär att forskaren mäter det som den 

från början avsett att mäta. För att skapa en hög validitet är det viktigt att använda sig 

utav klara mått och mätmetoder där en förståelse finns för vad de olika måtten står för 

och sedan använda dessa konsekvent genom hela forskningsstudien (Ejvegård, 2003). Ett 

tydligt exempel på detta som Ejvegård (2003) delger är att när länders yta ska studeras är 

det viktigt att ta reda på hur mätningen av ytan har gått till i varje land. Detta då de kan ha 

använt sig utav olika mätmetoder och om mätmetoderna inte är desamma går det inte att 

jämföra datamaterialet då detta skulle medföra en låg validitet. Biggam (2008) menar att 

validitet handlar om att välja forskningsstrategi och mätmetoder utefter vad det är som 

ska mätas och sedan analysera detta på ett korrekt sätt.  

 

Enligt Bell (2006) är det komplicerat att konkret mäta validiteten och det finns många 

olika sätt att göra det på. För att skapa sig en uppfattning om de utarbetade frågorna är 

tillförlitliga och giltiga kan det vara klokt att berätta för utomstående om vad som ska 

mätas och rådfråga dem om de utarbetade frågorna kan fungera i det syftet. Ett annat sätt 

att kontrollera validiteten på är att ifrågasätta om en annan forskare med samma 

mätinstrument skulle komma fram till samma resultat (Bell, 2006). 

 

För att uppnå en hög validitet i denna studie har ett tydligt syfte och frågeställningar 

formulerats. Dessa har hjälpt oss att fokusera på rätt saker, det vill säga att mäta det som 

ska mätas. Frågeställningarna har även hjälpt oss och legat till grund för intervjuer med 

personer på företaget.  
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2.9 Reliabilitet 

Ordet reliabilitet kan närmast översättas med tillförlitlighet (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2008) och beskriver till vilken grad ett mätinstrument ger samma resultat, när 

omständigheterna är oförändrade (Bell, 2006). Reliabiliteten handlar på så sätt om hur väl 

ett mätinstrument står emot olika slumpinflytande. Patel och Davidsson (2011) menar att 

mätresultatet består av två delar, det ”sanna värdet” och ett ”felvärde” där felvärdet beror 

på brister i mätinstrumentets tillförlitlighet. Ett mätinstrument kan anses reliabelt när 

felvärdet har minskat och när resultatet närmat sig det ”sanna värdet”. Ejvegård (2003) tar 

upp ett exempel som visar att ett måttband av gummi inte är reliabelt att använda sig utav 

när längden av plankor ska mätas. Detta då det kan vara svårt att sträcka 

gummimåttbandet på samma sätt vid alla mätningarna vilket bidrar till att den uppmätta 

längden skiljer sig mellan olika mätningar. Ejvegård (2003) menar att en måttstock bör 

användas i detta fall för att erhålla ett reliabelt resultat. 

 

Det finns olika sätt att testa reliabiliteten i en undersökning: 

 

 En forskare kan låta någon annan upprepa valda delar av undersökningen för att 

kontrollera om samma resultat erhålls. Om utgången av undersökningen blir 

desamma oavsett vem som utför den sägs det att undersökningen har en god 

intersubjektivitet (Bjerald et al., 2009). 

 Om forskaren själv upprepar delar av undersökningen och erhåller samma 

resultat sägs det att intrasubjektiviteten är hög (Bjerald et al., 2009). 

 Genom att använda sig utav instrumentkongruensen kontrolleras om samma 

resultat uppnås oberoende av vilket mätinstrument som används (Bjerald et al., 

2009). 

 För att mäta reliabiliteten i en intervju kan forskaren använda sig utav 

objektkonstans vilket innebär att forskaren intervjuar personen två gånger. Detta 

för att faktorer som trötthet, stress och dåligt humör kan ha påverkat svaren som 

forskaren erhållit vid den första intervjun (Bjerald et al., 2009). 

 

Att skapa reliabilitet och validitet i sin undersökning är ett måste för att undersökningen 

ska anses vara vetenskaplig (Ejvegård, 2003). En undersökning som har en låg reliabilitet 

har heller ingen validitet men bara för att undersökningen har en hög reliabilitet behöver 

den inte vara valid (Ejvegård, 2003; Bell, 2006). Därför menar Ejvegård (2003) att 

validitet är ett överordnat begrepp där reliabilitet är ett nödvändigt villkor men inte 

tillräckligt för att uppfylla validitet. 
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Då intervjuer har använts som huvudsaklig metod för att samla in data i denna studie har 

vi valt att kontrollera reliabiliteten genom en typ av objektkonstans. Efter varje intervju 

har vi sammanställt informationen i ett dokument och sedan skickat ut den till berörd 

person så att den i lugn och ro har kunnat kontrolläsa information och se så att den 

stämmer överens med verkligheten. På detta sätt har den intervjuade fått möjlighet att 

ändra och lägga till information som den kanske förbisett vid intervjutillfället.  

2.10 Generaliserbarhet 

Enligt Bjerald et al. (2009) kan en studie inte ses som vetenskaplig om den inte går utöver 

sig själv i något avseende. Med detta menas att vetenskapen syftar till att förstå hur 

världen fungerar och att det därför är viktigt att som forskare kunna lyfta fram resultat 

som når utöver det specifika fallet för att kunna bidra till den vetenskapliga verksamheten 

(Bjerald et al., 2009). Olsson och Sörensen (2011) menar att studien måste ses i ett 

bredare perspektiv och generaliseras bortom den studerande populationen. Det finns flera 

förutsättningar för att ett resultat ska kunna generaliseras och dessa har Olsson och 

Sörensen (2011, s. 257) sammanställt i nedanstående lista.  

 

 ”Studien är upplagd så att de frågor som från början ställdes kan besvaras på ett 

metodologiskt riktigt sätt. 

 Variablerna har hög grad av validitet och reliabilitet. 

 Alla felkällor när det gäller urvalet och dess representativitet är eliminerade. 

 Bakomliggande variablers inverkan har kontrollerats. 

 Det externa bortfallets eventuella snedvridande effekt har analyserats. 

 Det interna bortfallet är litet och har analyserats. 

 Databearbetning har gjorts, så att allt från kodning och dataregistrering av 

ingående variabler till färdiga tabeller har kontrollerats.” 

 

Målsättningen med detta arbete har varit att ta fram en debiteringsmodell som är generell 

och som går att tillämpa på flera företag. Grunden i debiteringsmodellen är generell men 

det krävs att den anpassas till varje enskild situation inom varje organisation. Att använda 

sig utav debiteringsmodeller för att förändra beteende är något som vi anser gäller alla 

organisationer och därför är även detta arbete generellt i den aspekten. 
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2.11 Kritisk granskning av metod 

Litteraturstudier är en stor och betydande del i detta arbete och därmed är det viktigt att 

pålitliga källor används för att kunna erhålla ett bra resultat med en hög reliabilitet. Det är 

viktigt att kritiskt granska de källor som används och välja dem med omsorg. Ibland kan 

det vara svårt att avgöra om en källa är pålitlig och i ett sådant tillfälle är det bra att 

använda sig utav flera källor och jämföra dessa med varandra. I denna studie har vi 

använt oss av flera olika källor, främst vetenskapliga artiklar och böcker. I sökandet efter 

lämpliga artiklar och böcker finns det en risk att intressanta artiklar och böcker undgått 

vår sökning i och med att det kan vara svårt att identifiera lämpliga sökord. Det finns 

även en risk med att de flesta artiklarna är skrivna på engelska då detta kan ha gjort att 

vissa texter feltolkats samt att vissa nyanser i texterna förlorats. För att öka reliabiliteten i 

arbetet har Internetkällor knappt använts, detta då Internetkällor inte anses var lika 

tillförlitliga som vetenskapliga artiklar och böcker. I de fall som Internetkällor använts 

har vi varit väldigt kritiska och endast använt de källor som vi bedömer vara trovärdiga.  

 

Nulägesbeskrivningen bygger till stor del på information från intervjuer med personer på 

fallföretaget. Vid intervjuer finns det alltid en risk att respondenternas svar oavsiktligt blir 

påverkade av de som intervjuar och de frågor som ställs. Då vi främst har använt oss utav 

halvstrukturerade intervjuer har vi inte haft en strukturerad mall att gå utefter och därför 

finns det en risk för att vissa frågor omedvetet har varit ledande och gett oss ett felaktigt 

svar. Vi anser ändå att halvstrukturerade intervjuer passade ändamålet bäst då vi ville att 

respondenterna skulle få prata mer fritt och beskriva hur rutiner och situationen på 

interntransport ser ut i dagsläget. Att använda strukturerade intervjuer hade inneburit en 

större risk då viktig information som inte täckts upp av planerade frågor lätt hade kunnat 

missas och respondenterna hade blivit mer låsta till att endast svara på det som frågorna 

eftersökte. Vi valde att föra anteckningar under intervjutillfällena och här finns det en risk 

att vi missat att skriva ner något viktigt. Att spela in intervjuerna hade kunnat vara bra då 

det ger en möjlighet att gå tillbaka till intervjuen och fånga upp olika nyanser som kan 

vara svåra att fånga på pappret under intervjutillfället.  

 

För att säkerställa att vi inte misstolkat något som den intervjuade sagt har vi 

sammanfattat den information som framkom under intervjuen och skickat detta i ett 

dokument till den intervjuade vilket har gett den personen möjlighet att läsa igenom 

dokumentet i lugn och ro och komma med ändringar om det är något som inte stämmer. 

Genom att arbeta på detta sätt har den intervjuade även kunnat komplettera dokumentet 

med ny information om personen efter intervjutillfället kommit på något mer som denne 
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missat att berätta under intervjuen. Ytterligare en risk med intervjuerna är att 

respondenterna kan ha lämnat en felaktig bild av nuläget för att gynna sig själva. För att 

motverka detta har vi intervjuat flera olika personer för att skapa en bättre helhetsbild 

samt varit kritiska till den information som framkommit vid intervjuerna. 

 

I processen med att kartlägga nuläget valde vi att intervjua de personer på fallföretaget 

som har inblick i det område som studien behandlar. Detta ledde till att ett fåtal 

nyckelpersoner intervjuats som ansetts kunna ge oss den information som eftersöktes. Om 

fler personer intervjuats finns det en möjlighet att andra synvinklar på nuläget 

framkommit som inte har tagits med i denna studie. Vi anser dock att denna risk är liten 

då nuläget främst handlar om att beskriva de rutiner som finns idag och hur den 

nuvarande debiteringsmodellen fungerar.  

 

I uppbyggnadsarbetet med den nya debiteringsmodellen har vi utgått ifrån statistik över 

körningar från år 2012 och själva räknat fram en medeltid och antal körtimmar på ett år. 

Det finns en risk med att den medeltid som framtagits innehåller en felmarginal då den 

bygger på ett stickprov av 400 körningar för respektive trucktyp. Ett mer tillförlitligt 

resultat hade kunnat erhållas om vi gjort ett större stickprov men vi anser att 400 

stickprov var tillräckligt då det skulle visa på ett ungefär hur lång tid en körning tar i 

genomsnitt. Meningen är att denna medeltid ska uppdateras allt eftersom att 

debiteringsmodellen används för att hitta en medeltid som stämmer överens med 

verkligheten. 

 

När debiteringsmodellen har simulerats i programmet Excel så är redovisningen av 

kostnaden noggrann vilket är en brist som programmet har. Detta bidrar till att 

noggrannheten i siffrorna blir för exakt då kostnader i ett företag generellt sett redovisas i 

tusental.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras olika teorier och begrepp som ligger till grund för 

debiteringsmodellens uppbyggnad. Först ges en beskrivning av vad modeller är följt av 

olika ekonomitermer som en debiteringsmodell innehåller. Därefter förklaras begreppet 

kommunikation och teorin kring beteende och ledarskap i en organisation. Slutligen ges 

en sammanfattning som belyser de parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid 

uppbyggnaden av en debiteringsmodell.   

3.1 Modeller 

En modell är en förenkling av verkligheten där tanken bakom modellen är att öka 

förståelsen för komplicerade mönster och relationer (Zuber-Skerritt, 2002). Gerlee och 

Lundh (2012) anser att modeller representerar verkligheten med följande definition  

 

”Modeller är beskrivningar, abstrakta eller materiella, som återspeglar 

eller representerar och därmed ger oss tillgång till valda delar av 

verkligheten.”(Gerlee & Lundh, 2012, s.38).  

 

Vidare menar Esquembre (2003) att en modell ska beskriva ett fenomen i form av 

variabler och hur dessa variabler påverkar varandra inbördes (beskriver de lagar som styr 

fenomenet). Dessa olika definitioner av modeller tyder på att syftet med en modell är att 

göra något komplicerat till något enkelt som ”vanliga” människor kan förstå. Allwood 

(1989) menar att det finns två anledningar till varför modellering används för att 

"bemästra komplexitet". Den ena anledningen är att skaparen av modellen vill öka 

förståelsen av ett visst fenomen och detta är således en beskrivande modell av 

verkligheten. Den andra anledningen är att skaparen av modellen vill konkretisera hur 

denne tycker att verkligheten borde se ut och detta är således en normerande modell för 

verkligheten som kan omvandlas till en handlingsplan som beskriver hur denna 

förändrade verklighet kan uppnås. Utöver dessa två anledningar hävdar dessutom 

Allwood (1989) att själva modelleringsprocessen har ett stort värde i sig (speciellt då 

sociala verksamheter ska modelleras) då den ofta medför en bättre förståelse för 

fenomenet för dem som jobbar inom verksamheten samt så bidrar den till ökad 

motivation och medvetenhet genom att de som jobbar inom verksamheten ser vilken 

betydelse de har för helheten. 
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När en modell ska framtas är det viktigt att skaparen av modellen har full förståelse och 

kunskap om fenomenet för att kunna skapa en sanningsenlig modell (Esquembre, 2003). 

På så sätt krävs det att skaparen av modellen genomför omfattande studier av fenomenet 

för att förstå alla detaljer. Dessa studier kan vara kvalitativa eller kvantitativa eller en 

blandning av de båda (Zuber-Skerritt, 2002).  Modellbyggande är en tidskrävande process 

där mönster och relationer tas fram för att skapa en förstålig och enkel teori som är lika 

klar och lätt att förstå för utomstående som för skaparen av modellen (Zuber-Skerritt, 

2002). Enligt Zuber-Skerritt (2002) innehåller processen med att ta fram en modell 

nedanstående steg: 

  

 Leta efter huvudkategorier, problem eller frågor i det insamlade datamaterialet. 

 Identifiera underkategorier. 

 Kartlägga samband mellan de olika kategorierna. 

 Rita ut olika former (cirklar, trianglar, fyrkanter) för olika kategorier. 

 Rita sedan ut linjer mellan olika koncept och ge sambanden olika namn. 

 Experimentera och ändra tills det bästa sättet att representera datamaterialet har 

funnits. 

 

Detta visar att modellbyggande är en omfattande process där många olika faktorer måste 

vägas in och att den förmodligen måste omarbetas flera gånger innan ett bra slutresultat 

uppnås. Det finns flera sätt att beskriva hur en modell tas fram och enligt Esquembre 

(2003) är det följande två steg som är de viktigaste när det gäller att arbeta fram en ny 

modell: 

 

 Definiera relevanta variabler. 

 Definiera de regler som bestämmer hur dessa variabler ändras. 

 

Eftersom att alla vetenskapliga modeller bygger på förenklingar går det inte att skapa en 

modell som stämmer överens med verkligheten till 100 % och citatet ”All models are 

wrong, but some are useful” (Gerlee & Lundh, 2012, s. 56) är numera välkänt. Med detta 

menas att en modell kan vara användbar även om den innehåller fel och att den inte 

endast ska bedömas på hur sann den är utan på vilka lärdomar som vi kan dra ifrån 

modellen (Gerlee & Lundh, 2012). 
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3.1.1 Debiteringsmodeller 

Debiteringsmodeller är en typ av modeller som inriktar sig på att visa hur kostnaden 

förändras utefter olika scenarion. Litteraturen verkar vara överens om att en 

debiteringsmodell består av huvudsakligen två delar som påverkar hur stor kostnaden blir. 

Prideaux (2000) hävdar att en debiteringsmodell för turistresor till en bestämd destination 

består utav två delar, en fast kostnad och en rörlig. Den fasta kostnaden uppstår när ett 

företag öppnar upp ett nytt resmål och den ska betala för exempelvis eventuella 

hotellbyggnationer, medan den rörliga kostnaden uppstår när en kund bokar en resa 

(transport) (Prideaux, 2000). Denna teori med en fast och en rörlig kostnad är även 

hållbar då kostnaden för transport av gods skall beräknas. Zhao et al. (2004) anser att 

transportkostnaden för gods innehåller både en fast och en rörlig del där den fasta delen 

står för nödvändiga kostnader som alltid finns där som exempel parkeringskostnader och 

arvode för chauffören medan den rörliga delen avser kostnader som den speciella 

transporten orsakat, som till exempel bränslekostnaden. Detta kan jämföras med ett 

hushåll där hyran är den fasta kostnaden medan elen är rörlig beroende på hur mycket 

kunden förbrukar. 

3.2 Ekonomitermer 

Här förklaras olika ekonomitermer som används när budget tas fram och som ligger till 

grund för hur en debiteringsmodell fungerar. 

3.2.1 Fasta och rörliga kostnader 

En total kostnad kan beskrivas som en utgift som redovisas i den period när värdet av den 

förbrukas (e-conomic.se ). Normalt så delas den totala kostnaden in i två grupper, rörliga 

och fasta kostnader.  En rörlig kostnad ändras kontinuerligt när verksamhetsvolymen 

förändras som exempel tillverknings- eller försäljningsvolym. Med uttrycket 

verksamhetsvolym menas exempelvis antal tillverkade enheter, antal sålda varor, antal 

maskintimmar, antal kursdeltagare med mera (ekonomiinfo.nu). I många fall är företag 

mer intresserad av den rörliga styckkostnaden som exempel en tillverkad enhet, 

maskintimme eller en körd mil (Ax et al., 2011).  Anledningen till att den rörliga 

styckkostnaden är mer intressant är för att den ger information om det fortfarande är värt 

att fortsätta producera en produkt eller om produktionen ska läggas ner. Detta fås fram 

genom att jämföra styckkostnaden med marginalkostnaden
3
. Är marginalkostnaden större 

                                                      
3
 Marginalkostnad är en ökning av de totala kostnaderna som uppstår om man producerar 

ytterligare en enhet (ne.se). 
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än den rörliga styckkostnaden är det lönsamt att fortsätta producera men om den rörliga 

styckkostnaden överstiger marginalkostnaden är det olönsamt att fortsätta produktionen 

(Johansson & Samuelsson, 1997).  Fasta kostnader är en totalsumma som inte varierar när 

verksamhetsvolymen förändras som exempel antalet producerade enheter (Andersson, 

2001; Ax et al., 2007). Exempel på fasta kostnader är löner, lokalhyror och 

maskinkostnader. Dessa kan enligt Andersson (2001) och Ax et al. (2007) delas in i helt 

fasta kostnader, driftbetingade fasta kostnader och halvfasta kostnader (se figur 2).  

 

Figur 2. Visar de tre olika typerna av fasta kostnader och hur de förändras i takt med volymen 

(Andersson, 2001, s 56). 

 

Helt fasta kostnader: 

Är stilleståndskostnader det vill säga oavsett om verksamheten är i full drift eller står 

stilla så är kostnaden oförändrad. Några exempel på helt fasta kostnader är lokalhyror, 

lönekostnader för administration och försäljning, försäkringspremier och avskrivningar 

för till exempel fordon och byggnader (Andersson, 2001; Ax et al., 2007).  

 

Driftbetingade fasta kostnader: 

Är kostnader som uppstår när verksamheten är igång men som inte påverkas av 

verksamhetsvolymen (till exempel fler antal producerade och sålda produkter). Några 

exempel på driftbetingade fasta kostnader är till exempel belysning i lokaler, vatten och 

avlopp, forskning och utveckling, utbildning av personal med mera (Andersson, 2001; Ax 

et al., 2007).  
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Halvfasta kostnader: 

Är kostnader som ökar eller minskar trappstegsvis när nivån för verksamhetsvolymen 

förändras. Halvfasta kostnader kan antingen vara reversibel (kostnaderna ökar när 

volymen ökar och minskar när volymen minskar) eller irreversibel (kostnaden ökar när 

volymen ökar men minskas inte om volymen minskar). Några exempel på halvfasta 

kostnader i ett tillverkande företag är löner till operatörer, vissa utrustningskostnader och 

kostnader för maskiner och fordon (Andersson, 2001; Ax et al., 2007).   

3.2.2 Nollpunktsvolym 

Nollpunktsvolymen är när totala intäkter är lika stora som totala kostnader och det går att 

utläsa vilken försäljningsvolym företaget måste uppnå för att kunna täcka sina kostnader. 

Om volymen är högre kommer företaget att gå med vinst och är den lägre kommer 

företaget att gå med förlust (Andersson, 2001). Figur 3 är ett resultatdiagram som 

åskådliggör nollpunkten.   

 

Figur 3. Resultatdiagram (Andersson, 2001).  

 

Följande formel kan användas för att räkna ut nollpunktsvolymen för en produkt 

(Andersson, 2001): 

stnadRörligkoststgsprisFörsäljnin

aderFastaKostn
volymenNollpunkts

// 
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3.2.3 Budget 

En budget är en ekonomisk handlingsplan och hur ett företag sätter upp mål för hur de 

tänker spendera sina pengar den närmsta framtiden (Andersson et al., 1992). Att planera 

och göra en budget hjälper ett företag att ställa upp mål och göra en uppföljning med hur 

målsättningarna har uppnåtts. När en ny budget ska tas fram är det vanligt förekommande 

att företag utgår från föregående års budget. Detta för att stämma av det verkliga 

ekonomiska utfallet med det planerade då det ger en bra överblick över hur verksamheten 

fungerar och mår. Tidiga problem kan synliggöras och åtgärdas samt koordinera och 

hjälpa olika avdelningar i en verksamhet att tillsammans uppnå företagets mål och 

visioner (Greve, 1996). Greve (1996) skriver att det är vanligt att företag har flera olika 

budgetar; en huvudbudget
4
 och ett flertal delbudgetar

5
.   

3.2.4 Resultatbudget 

Resultatbudget är ett verktyg som ställer intäkter och kostnader mot varandra och siffran 

ett företag kan få fram genom att ta intäkter minus kostnader kallas för resultat. När 

egenavgifter och skatter har dragits från resultatet är summan som finns kvar de pengar 

som företaget har kvar att själv kunna disponera som de vill (Andersson, 2001). Intäkter 

och kostnader kan definieras som:  

 

”Intäkter är försäljningsvärdet av de prestationer (varor/tjänster) som 

levereras eller utförs under en viss period. Kostnader är 

anskaffningsvärdet på de resurser företaget förbrukar under en viss 

period” (Thomasson et al., 2011, s. 29).  

 

De poster som företag tar upp i en resultatbudget kan variera beroende på vilken 

inriktning ett företag har, men generellt så ingår dessa poster (Thomasson et al., 2011): 

 

Intäkter 

 Försäljning 

 Ränteintäkter 

 

 

                                                      
4
 Huvudbudget är en sammanställning av alla delbudgetar. Det finns tre typer av  

huvudbudgetar: resultatbudget, likviditetsbudget och budgeterad balansräkning (tentaplugg.nu). 

 
5
 En delbudget redovisar investeringar och deras finansiering (ne.se). 
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Kostnader 

 Lönekostnader 

 Hyra för lokaler 

 Resekostnader 

 Driftkostnader 

 Telefonkostnad 

 Diverse kontorskostnader 

 Reparationer 

 Räntekostnader 

 Bokföring, revision, deklaration 

 Marknadsföring 

 Materialkostnader 

 Försäkringskostnader 

 Avskrivningar 

 

Figur 4 visar hur ekonomin flödar igenom ett företag och vart intäkter och kostnader 

uppstår. 

 

Figur 4. Visar hur ekonomin flödar igenom ett företag och var intäkter och kostnader uppstår. 

(Andersson, 2001, s 49).  

 

Om det budgeterade resultatet blir negativt bör företaget vidta olika åtgärder för att ändra 

detta som till exempel att förhandla till sig bättre inköpspriser, höja priset på produkterna 

så att intäkterna ökar, förändra produktsortimentet med mera. Därför är resultatbudgeten 

viktig när ett företag ska ställa upp nästkommande periods budget (Greve, 1996). 
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3.2.5 Internprissättning 

Internprissättning är priser på produkter eller tjänster som levereras mellan enheter inom 

ett större företag (Olve & Samuelsson, 2008). Priserna är antingen en kombination av en 

fast och rörlig kostnad eller enbart en fast kostnad (Drury, 1998). Enligt Ronen och 

McKinney (1970) så ger interna priser ett företag en möjlighet att mer effektivt styra 

företaget mot de gemensamma målen. Det förutsätter att ledningen utformar företaget så 

att varje enhet får en möjlighet att bära sina egna kostnader och ansvara för att uppnå ett 

positivt resultat (Ronen & McKinney, 1970).  Genom att låta personalen medverka och 

komma närmare beslutsfattarna på företaget så förbättras motivationen, chefer blir 

kostnadsmedvetna och enligt Ronen och Mckinney (1970) bidrar det till att medarbetarna 

lättare kan upptäcka aktiviteter som inte har någon lönsamhet. Drury (1998) bekräftar det 

då han skriver att de egna priserna och lokala kalkylerna ständigt förbättras då ett 

resultatmedvetande skapas i de olika enheterna och medarbetarna analyserar över priser 

vilket annars aldrig skulle ha gjorts, tillsammans så gynnar det hela företagets ekonomi. 

Men Olve och Samuelsson (2008) håller inte med de andra författarnas åsikter om att 

företag blir mer lönsamma om medarbetarna blir resultatmedvetna och vidtar åtgärder 

som minskar slöseri. Olve och Samuelsson (2008) tycker istället att det hela handlar om 

att ändra medarbetarnas beteende och inställning. Författarna menar att om medarbetarna 

vet att de arbetar med att tillfredsställa kundens behov och får betalt för arbetet så ändras 

drivkraften från att arbeta som de själv vill till att tillmötesgå kundens varierande behov 

och försöker hitta bra lösningar för att kunna tillfredsställa behoven. Olve och 

Samuelsson (2008, s 279): 

 

”Visst kan leveranserna därigenom bli dyrare, men är kunden beredd att 

betala så är mervärdet uppenbarligen större än merkostnaden. På så sätt 

kan det bli ett dynamiskt samspel mellan leverantör och mottagare som 

främjat helheten bättre än enbart kostnadsjakt i befintliga 

prestationsflöden.”  

 

Olve och Samuelsson (2008) tillägger att deras egna praktiska erfarenheter visar att det 

inte finns ett internprissystem som duger till allt då alla företag använder sig utav olika 

arbetssätt. Därför är det viktigt att innan ett internprissystem införs så bör ledningen tänka 

igenom vad som är syftet med införandet, hur ledningsfilosofin kan återspeglas i 

internprissystemet och hur internprissystemet kan följa med inre och yttre 

omvärldsförändringar.  Internpriser kan enligt Olve och Samuelsson (2008) och Nagle 

(1984) ge uttryck för: 
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 Att täcka leverantörens kostnader. 

 Ha samma pris på produkten eller tjänstens som marknadspriset. 

 En flerdimensionell bedömning av priset. 

 Vad kunden och leverantören enas om för pris. 

 Vad ledningen tycker är det rätta priset. 

 Att varken gå med vinst eller förlust, värdet ska betraktas som noll. 

 

För var och en av dessa uttryck av internpriser ovan så finns en mängd olika 

prissättningsmetoder (Olve & Samuelsson, 2008). En av de vanligaste metoderna är: 

 

Kostnadsbaserade priser 

Internpriser som är baserade på att täcka leverantörers kostnader är för att göra 

mottagande enheter medvetna om att de inte ska kunna utnyttja andra enheters tjänster 

eller produkter gratis. Samtidigt så ska mottagaren inte betala mer än kostnaden, eftersom 

det rör sig om en inre leverans då en vinst inte uppstår förrän det skett en extern 

transaktion. En annan viktig anledning är att ledningen vill att mottagaren i första hand 

ska handla inom företaget och utnyttja de befintliga resurserna. Skulle priset innehålla en 

vinstmarginal kan priset bli vilseledande om mottagaren vill jämföra med vad det kostar 

externt eller framställa i egen regi. Kostnaden kan vara förkalkylerad eller 

efterkalkylerad. En förkalkylerad kostnad är en beräkning på hur stora de faktiska 

kostnaderna kommer att bli och rekommenderas att använda om internpriset avser att 

påverka beteende. Efterkalkylerade kostnader är att titta på vad resultatet blev och utifrån 

resultatet korrigera priset inför kommande års budget så att leverantören inte går med 

förlust eller med en hög vinst (Olve & Samuelsson, 2008). De olika kostnadsbaserade 

priser ett företag kan arbeta efter är enligt Olve & Samuelsson (2008): 

 

 Självkostnad: en kostnad som ska täcka alla direkta och indirekta kostnader. 

 ABC- kalkylerade kostnader: en kostnad som ska återspegla de tjänster eller 

produkter som leverantören tillhandahåller. Visar mottagaren vilka kostnader som 

ett beställningsbeteende förorsakar leverantören och därmed företaget.  

 Särkostnad: en kostnad som ska informera mottagaren om vilka merkostnader 

som en viss leverans ger upphov till.  

 Självkostnad plus vinstpåslag: Ett sätt att för leverantören att gå med vinst så att 

denne med hjälp av vinsten kan investera i att förbättra de produkter eller tjänster 

som mottagaren efterfrågar.  
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 Avräkning till standardkostnad: innebär att leverantören säljer produkter eller 

tjänster till en fast kostnad vilket underlättar för mottagaren att planera sina 

kommande utgifter.  

 

När en interndebitering kopplat till leverans ska utföras så finns det enligt (Olve & 

Samuelsson, 2008; Drury, 1998; Nagle, 1984) tre sätt att gå tillväga:  

 

 Individuellt utlöst: En skriftlig begäran som skickas elektronisk till mottagaren 

med besked om belopp och vart pengarna ska betalas. Priset som anges är 

antingen baserat utifrån en prislista som uppdateras kontinuerligt eller beräknas 

omgående och fastställs per beställning. 

 

 Automatkontering: Används för att förenkla upprepade beräkningar. Ett 

överenskommet fast pris av ett totalbelopp fördelas över ett önskat antal 

månader och är det pris som mottagaren debiteras till exempel varje månad 

under ett års tid.  Kan vara en valmöjlighet för mottagaren om denne har ett 

abonnemang av tjänster och vill sprida kostnader. 

 

 Underlåtenhetsgodkännande: Leverantören utlöser debitering där en 

specifikation skickas till mottagaren. Mottagaren kan överklaga debiteringen 

inom en avtalad tid, om detta inte görs så gäller debiteringen. 

3.3 Kommunikation 

Kommunikationen är fundamental för att en organisation ska fungera och det är genom 

kommunikationen som en organisation skapas och vidmakthålls (Falkheimer & Heide, 

2007). En ledare som använder sig utav effektiv kommunikation är en effektiv ledare 

genom att det är kommunikationen som skapar den förståelse och tillit som krävs för att 

människor ska följa en ledare (Barrett, 2006).  

3.3.1 Kommunikationsmodellen 

Överföring av information kallas med ett annat ord för kommunikation och den kan ske 

på många olika sätt, genom media, böcker, samtal och med kroppsspråk. För att 

kommunikation ska kunna ske måste följande finnas (se även figur 5) (Andersen & 

Schwencke, 1998; Barrett, 2006): 
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 En sändare 

 Ett budskap 

 En kommunikationskanal (till 

exempel text, bilder, samtal) 

 En eller flera mottagare 

 

 

 

 

Problematiken i kommunikation ligger i att störningar i kommunikationsprocessen kan 

förekomma. Några exempel på störningar är sammanhanget i vilken informationen sänds, 

valet av kommunikationskanal, ord som används i meddelandet etcetera. För att skapa en 

framgångsrik kommunikation krävs det att sändaren kan förutse dessa störningar (Barrett, 

2006). Andersen och Schwencke (1998) menar att sändaren och mottagaren har olika 

referensramar vilket medför att de uppfattar situationen och vad som är viktigt olika. För 

att sändaren ska nå fram med sitt budskap och minimera störningarna är det viktigt att 

denne anpassar budskapet efter mottagarens referensram och att denne väljer en lämplig 

kommunikationskanal i kommunikationsprocessen (Andersen & Schwencke, 1998). 

3.3.2  Vertikal och horisontell kommunikation 

Kommunikationen inom en organisation sker traditionellt sett vertikalt genom att den går 

genom de olika hierarkiska nivåerna istället för att den sker horisontellt (mellan olika 

avdelningar som ligger på samma nivå i hierarkin) (Simpson, 1959). För att skapa en 

organisation där alla vet allt bör kommunikationslänkar finnas både vertikalt och 

horisontellt inom organisationen för att kommunikationen enkelt ska kunna flöda mellan 

olika hierarkiska nivåer och mellan olika avdelningar (Osono et al., 2008). Figur 6 visar 

de tre olika typerna av kommunikation inom en organisation. 

 

Figur 6. Vertikal kommunikation, horisontell kommunikation och en kommunikation som flödar 

både vertikalt och horisontellt. 

Figur 5. Kommunikationsmodellen (Andersen & 

Schwencke, 1998; Barrett, 2006). 
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3.3.3 Standardisering 

För att säkerställa att arbetsmoment utförs på samma sätt av alla medarbetare är det 

viktigt att skapa standardiserade rutiner. Standardisering handlar om att skapa en 

systematisk ordning där organisationen arbetar utefter vissa regler och gör arbetsmoment 

i en viss ordning med syftet att bli en mer effektiv verksamhet (ne.se). Genom 

standardiserade rutiner kan ett enhetlig beteende skapas bland organisationens anställda 

där alla arbetar på samma sätt (Levinthal, 1991).  För att säkerställa att standardiseringen 

upprätthålls är det viktigt att dokumentera standardiseringen, det vill säga att skriva ner 

hur ett arbetsmoment ska gå till och göra det synligt för medarbetarna. Det är även viktigt 

att låta medarbetarna delta i varje förändring och att efter varje förändring uppdatera 

dokumenten samt att kontinuerligt utbilda medarbetarna (The lean toolbox). 

3.4 Beteende- och ledarskapsteori 

Detta kapitel behandlar teorier kring beteende, företagskultur och ledarskap. 

3.4.1  Beteende och attityder 

Människors attityder och beteende har stor betydelse för hur effektiv en organisation är 

och enligt Teo och Loosemore (2001) är det framförallt människorna i produktionen som 

innehar den mest kritiska positionen då deras attityder direkt påverkar produktionens 

effektivitet. Attityder representerar hur en människa bedömer olika situationer och styr 

den att bete sig på ett särskilt sätt. Attityder hjälper människor att strukturera en komplex 

värld, förbättrar självkänslan och skyddar människan från känslor av osäkerhet. Teo och 

Loosemore (2001) menar att attityden är en individs sätt att uttrycka sin självidentitet och 

att det är viktigt att chefer förstår sig på olika attityder då de skapar en förståelse för 

människans beteende och vad denne person tolkar som motiverande i sitt arbete. Flera 

faktorer spelar in i hur en människas attityd formas. Uppväxten och familjen påverkar en 

människas attityd till stor del då en människa är som mest formbar i de lägre åldrarna, 

men även samhället, utbildning, lagar samt erfarenheter från olika situationer är med och 

formar attityden (Teo & Loosemore, 2001). 

 

Attityder och beteende har en stark koppling då en människas attityd styr över hur denne 

kommer att bete sig i olika situationer. Ajzen (1991) har tagit fram en modell över vad 

som styr ett beteende, denna visas i figur 7.  
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Figur 7. Beteendemodell (Ajzen, 1991, s. 182) 

 

Denna modell visar att en människas beteende bestäms utav attityder, sociala faktorer och 

utav den upplevda beteendekontrollen. Attityden styrs utav individens positiva eller 

negativa erfarenheter av en viss typ av beteende och de sociala faktorerna beskriver 

personens upplevda press på att bete sig på ett särskilt vis. Till sist bestämmer personens 

beteendekontroll om denne har förmågan att bete sig på olika vis (Ajzen, 1991).  

 

Enligt Bang (1994) formas även beteendet efter de normer som finns runtomkring 

människan genom att normerna fungerar som ett slags regelverk för hur människan ska 

bete sig. Normer kan beskrivas enligt följande:  

 

”En norm är således en idé som finns i huvudena på gruppens medlemmar, 

en idé som kan formuleras som ett uttalande som anger vad medlemmarna 

eller andra människor ska göra, bör göra, förväntas göra under givna 

omständigheter… Ett uttalande av den typ som just beskrivits är en norm 

endast om alla avvikelser från normen i fråga om faktiskt beteende följs 

upp med straff i någon form” (Bang, 1994, s. 55).  

 

Normerna påverkar därmed oftast hur en människa beter sig oavsett om den är medveten 

om normerna eller om den inte är medveten om dessa. Inom ett företag finns det normer 

som styr över hur medarbetarna beter sig i olika situationer, de kan ses som oskrivna 

lagar som till exempel att du knackar på dörren och inväntar svar innan du går in till din 

arbetskamrat eller att du tilltalar vissa personer vid efternamn (Bang, 1994). Eftersom att 

medarbetarnas normer styr deras beteende kan det vara svårt att ändra på beteende då 

ingen i gruppen vill hamna utanför och därför är det viktigt att gå in i gruppen och 

omvärdera de nuvarande normerna för att skapa ett önskvärt beteende. Enligt Elsey och 

Leung (2004) kan en grupps beteende förändras genom att en ledande person i gruppen 
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väljs ut för att fungera som en länk mellan medarbetarna och ledningen. Det är viktigt att 

denna person är duktig på att kommunicera och lyssna på medarbetarna för att det är 

genom kommunikationen som normer och beteende kan ändras. 

3.4.2  Företagskultur 

Det är svårt att beskriva vad en företagskultur är men följande definitioner av 

företagskultur ger en viss vägledning: 

 

”de regler, värderingar och normer som kännetecknar ett företag eller 

annan organisation, eller med andra ord den informella, 

föreställningsmässiga sidan av företaget och den anda eller det klimat som 

utmärker detta. Företagskulturbegreppet kan belysa både de 

företagsspecifika mönster som växt fram som följd av en lång 

företagshistoria och företagsledningars försök att styra verksamheten 

genom att ange ideal och normer och söka övertala personalen att handla 

och tänka i enlighet med dessa.” (ne.se) 

 

”Kunskap, vanor, normer, symboler, traditioner m.m. som överförs från 

generation till generation i ett företag. Andra beståndsdelar som ingår i 

begreppet är idealmål, dominerande idéer och värderingar, signifikanta 

aktörer och förebilder och informella informationskanaler.” (Krona & 

Skärvad, 1997, s. 84) 

 

Företagskulturen kan sägas bestå av oskrivna lagar som talar om ”hur vi gör saker här” 

där bestraffning kan ske av dem som inte följer dessa oskrivna lagar (Krona & Skärvad, 

1997).  Vidare menar Krona och Skärvad (1997) att kulturen ger människorna i en 

organisation en trygghet där de vet vad som är accepterat och vad som är ”tabu”. En 

person som känner sig hemma i en kultur anpassar sig snabbt till de normer, värderingar 

och oskrivna lagar som finns medan en person som har andra värderingar än kulturen 

känner sig främmande och utanför. Företagskulturen är viktig då den påverkar och styr 

medarbetarnas beteenden och därför är det viktigt att som företag ha en framgångrik 

kultur där alla arbetar för företagets bästa (Krona & Skärvad, 1997).  Att förändra en 

företagskultur är svårt och det tar ofta lång tid då förändringar i en kultur oftast inte sker 

planerat utan det är något som sakta förändras över tiden (Alvesson, 2002). För att lyckas 

förändra en kultur krävs det förståelse av den nuvarande kulturen, kreativitet och 

konsekvens. Det gäller att ledningen lägger stort fokus på kulturen men även att det 

genomförs mer materiella förändringar i organisationen för att skapa rätt förutsättningar 
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för en förändrad kultur. Till sist menar även Alvesson (2002) att det krävs uthållighet då 

det inte kan förväntas att en förändring sker på en gång samt att arbetet med förändringen 

fortsätter under en lång tid (även efter det att målet är nått) då det är lätt att falla tillbaka i 

den gamla kulturen. 

3.4.3  Ledarskap 

Det finns ingen tydlig eller enhetlig definition av ledarskap men de flesta forskare är 

överens om att ledare är individer som guidar, styr, motiverar och inspirerar andra 

människor inom en organisation eller inom ett samhälle (Barrett, 2006). Ledare är 

människor som fångar andras uppmärksamhet, som kontrollerar situationer, som 

förbättrar en grupps prestationer och som får andra människor att följa dem och uppnå 

deras definierade mål. En ledare behöver på detta sätt inte nödvändigtvis vara en chef 

utan en ledare kan även vara en person som hjälper nya och yngre kollegor eller en 

person som styr en projektgrupp (Barrett, 2006). Nilsson och Waldemarson (2011) 

förtydligar att en chef är en person som är utsedd av organisationen medan en ledare är 

utsedd av medarbetarna. På så sätt behöver en chef inte vara en ledare och en ledare 

behöver inte vara en chef men det är att föredra om chefen även är accepterad som ledare 

(Nilsson och Waldemarson, 2011). En ledare har stor nytta av kommunikationen och 

Barrett (2006) talar om ledarskapskommunikationen som är den målmedvetna och 

kontrollerade överföringen av ett budskap genom vilken en ledare påverkar en person, 

grupp eller organisation. För att skapa och leverera meddelanden som guidar, styr, 

motiverar och inspirerar andra till handling krävs en hög kommunikationsförmåga där 

ledaren väljer rätt kommunikationsmetod (Barrett, 2006).  

 

Personligheten hos en person har länge ansetts vara det som styr personens 

ledarfärdigheter och det finns inom personlighetspsykologin ett synsätt som kallas ”Big 

Five” och som beskriver vilka egenskaper en bra ledare ska ha och dessa är (Nilsson och 

Waldemarson, 2011): 

 

 Pålitlig, ansvarsfull och plikttrogen, en person som är ansvarstagande och 

prestationsinriktad med god självkännedom som har förmågan att skapa en bra 

arbetsmoral i gruppen. 

 Social och utåtriktad, en person som kan påverka andra genom sitt beteende. 

 Självkontroll och känslomässigt stabil, en person som inte brusar upp i tid och 

otid och som har förmågan att hantera komplexa situationer. 
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 Flexibel och samarbetsinriktad, en person som är lätt att ha att göra med och som 

människor lätt skapar tillit för. 

 Intelligent och öppen för nya idéer, en person som vågar prova nya saker och som 

trivs med utmaningar. 

 

För att skapa en bra kontakt och inge förtroende hos medarbetarna är det viktigt att som 

ledare vara närvarande på arbetsgolvet och skapa en dialog med medarbetarna. En ledare 

som är närvarande skapar sig en bättre bild av hur verkligheten ser ut inom företaget och 

kan på så vis lättare arbeta för att förbättra dem (Seddon, 2010). På senare tid har det 

blivit klart att arbetlivserfarenhet har stor betydelse för hur en ledare agerar i olika 

situationer. En ledare som har mycket arbetslivserfarenhet är oftast mer lämpad som 

ledare än en ledare som har gått en massa kurser men som saknar erfarenhet från 

arbetslivet (Thomas & Cheese, 2005).  

3.4.4  Att leda i förändring 

Redan på 1600-talet påpekade Niccolo` Machiavelli svårigheten och risken med att 

genomföra förändringar och då framförallt att förändring ofta möts med motstånd och att 

det ofta finns en brist på engagemang (Gill, 2002). Detta är något som fortfarande gäller 

och som ställer stora krav på ledarskapet. Gill (2002) menar att det är ett effektivt 

ledarskap som gör en förändring framgångrik även om det dessutom krävs att 

förändringen är planerad, organiserad och kontrollerad.  Förändringar möts ofta av 

motstånd från medarbetarna vilket Kubr (1996) menar ofta beror på att det saknas 

förståelse för varför förändringen är nödvändig vilket gör att medarbetarna saknar 

motivation för att förändra. Enligt Gill (2002) beror motstånd till förändring till största 

del på emotionella aspekter så som till exempel att påtvingade förändringar ogillas, 

överraskningar ogillas, rädsla för det okända, att invanda mönster bryts samt att det 

saknas förtroende för den person som vill införa förändringen. För att motverka motstånd 

till förändringen är ett tydligt ledarskap viktigt där ledaren skapar en vision av framtiden 

och tar fram strategier för att uppnå den visionen samt får alla medarbetare att sträva mot 

samma mål (Gill, 2002). Vidare menar Gill (2002) att dålig kommunikation leder till att 

medarbetarna missförstår målen och till att rykten börjar spridas inom organisationen 

vilket leder till att människorna demoraliseras och inte står bakom förändringen.  

 

Att leda i förändring ställer stora krav på ledaren då denne ska hålla samman gruppen och 

få alla att arbeta mot samma mål. För att lyckas med detta krävs det ett ledarskap som 

innehåller följande dimensioner (Gill, 2002): 
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 Vision – En tydlig och gemensam vision av framtiden som är önskvärd, 

genomförbar, fokuserad samt flexibel som visar varför en förändring är 

nödvändig (Gill, 2002). Enligt Baum et al. (1998) skapar visionen inspiration, 

åtagande och motivation genom att den ansluter människor känslomässigt till 

organisationen. 

 Värderingar och kultur – Skapa värderingar som för samman människorna 

inom en organisation. Delade värderingar är en förutsättning för en stark 

företagskultur som stödjer ett gemensamt syfte genom att delade värderingar 

stärker känslan av att tillhöra en grupp och skapar därmed åtagande hos 

människor (Gill, 2002). För att främja en god företagskultur är det viktigt att 

ledaren följer principen ”walk the talk” som innebär att ledaren agerar utefter sina 

teorier (Johansson & Heide). 

 Strategi – För att uppnå visionen krävs det strategier för hur förändringen ska gå 

till där strategin kan beskrivas som en kompass som ska leda organisationen mot 

visionen. Som ledare gäller det att ta fram strategier som baseras på möjliga 

framtida scenarion (Gill, 2002). 

 Motivation och inspiration – En effektiv ledare skapar motivation och 

inspiration hos medarbetarna som gör dem villiga att arbeta mot visionen. Enligt 

Kotter (2001) skapas motivation genom att människors behov tillfredsställs, att 

de känner att de tillhör en grupp, att ha kontroll över sitt eget liv och att de känner 

att de kan leva upp till satta förväntningar. En ledare kan skapa motivation genom 

att låta medarbetare vara delaktiga i planeringen av förändringen då detta skapar 

en känsla av kontroll hos medarbetarna. Det är även viktigt att ge feedback för att 

hjälpa medarbetarna att utvecklas vilket höjer deras självkänsla (Kotter, 2001). 

Genom att använda sig utav ett ”språk” som stämmer överens med medarbetarnas 

behov och intressen skapas åtagande och delaktighet hos medarbetarna. Några 

exempel på ett sådant ”språk” är att ledaren ska lyfta fram vad medarbetarna 

vinner på förändringen, reflektera över deras värderingar och tankar, prata på 

deras språk, prata i vi-form istället för i jag-form samt att uttrycka förtroende för 

medarbetarna (Gill, 2002). 

3.4.5 Utbildning 

En lärande organisation utmärks av att företaget själv möjliggör medarbetarnas lärande. 

Det förutsätter att ledningen måste stimulera det individuella lärandet genom att ta tillvara 

och välkomna nya idéer och förslag samt ge utrymme för att pröva nya arbetsformer och 



34 

 

åtgärder (Filstad, 2010). Filstad (2010, s 48) skriver de två följande definitionerna och 

som båda syftar till att beskriva vad en lärande organisation är för något: 

  

”En organisation där utbildning och personlig utveckling är en integrerad 

del av organisationen och där lärandet är en oavbruten process” 

 

”En organisation som banar väg för sina medlemmars lärande och 

ständigt omformar sig själv”. 

 

Filstad (2010) skriver att poängen är att de organisationer som klarar sig bäst i tider med 

snabba omvärldsförändringar är de organisationer som är flexibla, anpassningsbara och 

produktiva. Därför är det viktigt att återkommande utveckla och ta tillvara medarbetarnas 

kompetens bland annat genom att skicka personalen på externa eller interna utbildningar 

men även att medarbetare som upptäcker fel och missförhållande i processen får åtgärda 

problemet och dokumentera den nya lösningen. Ett företag som blivit framgångsrik 

genom att vara en lärande organisation är Toyota och enligt (Liker & House, 2008) 

uppnås det bland annat genom att personalen i alla hierarkier kontinuerligt utbildas och 

arbetar med ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar är en process som driver, 

dokumenterar och följer upp resultatet av förändringsarbeten i små steg (Liker, 2009). 

Själva processen beskrivs (Liker & House, 2008) i fem steg: 

 

1. Ingenjörer uppdateras ständigt med information om aktuella problem ute i 

produktionen av människorna som jobbar där. 

2. I produktionen stöttas de olika skiftlagen av en gruppledare som tillsammans med 

skiftlagen upptäcker avvikelser i de standardiserade arbetssätten.  

3. En process i att åtgärda de fel som synliggjorts startar omgående. Syftet är att 

problem inte ska kunna passera vidare eller förvärras. Målet är att ifrån början 

bygga in kvalitet i produkterna. 

4. Skiftlaget har avsatt tid att tillsammans reflektera över vad källan till det 

uppstådda problemet kan bero på och därefter dokumentera och uppdatera den 

nya standarden. Detta för att andra skiftlag ska arbeta efter samma metod och inte 

upprepa de fel som tidigare uppstått.    

5. Om ett större problem uppstår så att produktionen stoppas går gruppledaren till 

sin chef för att avrapportera problemet. Då är det chefens uppgift och ansvar att 

identifiera problemet och komma fram till en lösning. Om chefen inte kan lösa 

problemet så går chefen till ingenjörerna som då får ta ansvar för att hitta felet 

och åtgärda det. 
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3.5 Sammanfattning av teorin 

Detta kapitel syftar till att synliggöra de delar ur teorin som är viktiga att ta hänsyn till vid 

skapandet av en debiteringsmodell som kan förändra beställningsbeteende.  Figur 8 

presenterar vilka delar ur teorin som debiteringsmodellen består av/tar hänsyn till.  

 

Figur 8. Sammanfattar de delar i teorin som är viktiga att ta hänsyn till vid skapandet av en 

debiteringsmodell. De röda strecken illustrerar hårda faktorer och de gröna strecken illustrerar 

mjuka faktorer. 

 

Enligt teorin bygger en debiteringsmodell på mjuka och hårda faktorer som kombineras 

med varandra med syfte att beskriva verkligheten i ett företag. De mjuka faktorerna (de 

gröna strecken i figur 8) beskriver betydelsen av att ledningen och chefer i sitt arbete 

utövar ett ledarskap som skapar förutsättningar för den enskilda individen att få en 

möjlighet att förstå sammanhanget (Kotter, 2001). Ett stödjande ledarskap stimulerar det 

individuella lärandet genom att ta tillvara och välkomna nya idéer och förslag samt ge 
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utrymme för att pröva nya arbetsformer och åtgärder enligt Filstad (2010).  Ledarskapet 

kan ha en positiv påverkan genom att motivera och ge företagets medarbetare rätt 

förutsättningar att vilja arbeta med förändringsarbeten som dokumenteras för att kunna 

införa standardiserade rutiner för hur en arbetsuppgift utförs (Gill, 2002). Ett företaget 

som inte har ett standardiserat arbetsätt skapar ett klimat där ingen vill ta ansvar och vet 

vad som ska göras. Har företaget en standard så blir det lättare att förbättra, förstå och 

korrigera en avvikelse. Det bidrar till att medarbetare kan komma med förbättringsförslag 

så att standarden ständigt kan uppdateras (ne.se; Levinthal, 1991). Ökad kommunikation 

eller dialog från företagets chefer skapar begriplighet och detta leder till att det kan 

skapas någon känsla av meningsfullhet. För att chefer ska kunna fatta bra beslut måste 

chefer förstå och skapa sig en bild av vad som händer hela vägen ner till produktionen 

(Seddon, 2010). Det skapar utrymme för önskat beteende hos företagets medarbetare och 

som främjar företagskulturen (Alvesson, 2002; Krona & Skärvad, 1997). Faktum är att de 

organisationer som klarar sig bäst i tider med snabba omvärldsförändringar är de 

organisationer som är flexibla, anpassningsbara och produktiva. För att kunna bli en 

lärande organisation så förutsätter det att utbildning och personlig utveckling är en 

integrerad del av organisationen och där lärandet är en oavbruten process (Filstad, 2010).   

 

De hårda faktorerna (de röda strecken i figur 8) behandlar hur internprissättning kan täcka 

leverantörens kostnader som mottagaren av tjänsten får betala (Olve & Samuelsson, 

2008). Priset kan vara en kombination av en fast och rörlig kostnad som inriktar sig på att 

visa kostnaden för varje utförd tjänst och hur kostnaden förändras beroende på olika 

scenarion, där varje scenario bygger på variationer i efterfrågan av de tjänster som finns 

att tillhandahålla (Prideaux, 2000). Syftet med prissättningen är att varken gå med vinst 

eller förlust, värdet ska betraktas som noll (Olve & Samuelsson, 2008; Nagle, 1984). Så 

när en ny budget ska tas fram kan leverantören av tjänsten utgå från föregående års 

resultatbudget. Detta för att stämma av det verkliga ekonomiska utfallet med det 

planerade då det ger en bra överblick över hur verksamheten fungerar och mår. Tidiga 

problem kan synliggöras och åtgärdas samt koordinera och hjälpa olika avdelningar i en 

verksamhet att tillsammans uppnå företagets gemensamma mål och visioner (Greve, 

1996). Vid debitering är det leverantören som utlöser debiteringen där en specifikation 

skickas till mottagaren elektroniskt med information av vilka tjänster som köpts och 

kostnaden för dessa. Mottagaren kan överklaga debiteringen inom en avtalad tid, om detta 

inte görs så gäller debiteringen (Olve & Samuelsson, 2008; Drury, 1998; Nagle, 1984). 

Debiteringsmodellen kan därför vara ett av många verktyg för ledningen med målet att bli 

en självlärande organisation.  
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4 Presentation av fallföretaget  

I originalrapporten finns en presentation av fallföretaget. Men i denna version är detta 

kapitel borttaget då företaget vill vara anonymt.  

.  
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5 Nulägesbeskrivning 

Nedan presenteras de datasystem som interntransport använder sig av samt hur 

nuvarande debiteringsmodell fungerar och hur beställning och debitering av körningar 

sker. All information nedan är hämtad från intervjuer av flertalet personer som arbetar 

på fallföretaget. Figurerna som visas är hämtade från interna system som de intervjuade 

har bidragit med eller egenkonstruerade i syfte att förtydliga beskrivningen av nuläget. 

5.1 Datasystem 

Fallföretaget använder sig idag utav ett flertal olika datasystem som inte eller delvis 

synkroniserar med varandra. De datasystem som berör debiteringen av körningar är STB, 

SPT och SAP. 

5.1.1 STB 

STB, (se figur 9), är ett datorsystem som är till för att koordinera trucktrafiken för hela 

fallföretaget. Systemet består av två delar, en beställarapplikation och en 

truckapplikation. STB fungerar så att om en beställare vid en maskin i produktionen vill 

ha in material för bearbetning, hämtning av färdigbearbetat material eller en tom 

lastbärare, beställer denne via en sida på intranätet, (internt dokument, fallföretaget).  En 

notifikation dyker upp i förarnas datorer i truckarna och trucken som befinner sig närmast 

är den som utför beställningen. All information som rapporteras in i STB lagras i en 

databas. I databasen kan den som vill hämta information om till exempel vilken truck och 

förare som utförde en specifik beställning, få information om lagerplats, vilka 

beställningar som är slutförda och så vidare.  
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Figur 9. Ett flödesschema över datasystemet STB (internt dokument, fallföretaget). 

5.1.2 SPT Order 

Datorsystemet SPT Order är ett administrationsprogram som är döpt efter en gammal 

avdelning på fallföretaget och beteckningen SPT har därför ingen särskild betydelse. SPT 

Order används för att lagra och hantera ett flertal register som: 

  

 Prislistor för förare, maskiner och hyrbilar. 

 Entreprenörsavtal och inhyrda fordon. 

 Debitering av fast uthyrda fordon. 

 Hantera och ändra information på kartor över industriområdet. 

 Smörjschema för olika fordon 

 Registrera utförda service och reparationer på fordon. 

 Personuppgifter på anställda. 

 Planeringslista för körorder. 

 Beställningar på arbeten. 

 Uppgifter på fordon. 

 Beställning av specialtransporter 

All information som hanteras och lagras i SPT Order rapporteras manuellt in i 

systemet.  
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5.1.3 SAP 

SAP, (se figur 10), är ett ekonomisystem som används på fallföretaget och som 

elektroniskt hanterar inköp, offerter, beställningar, avbeställningar, leverantörsfakturor. 

SAP hanterar allt från det att en faktura inkommer tills den godkänns, debiteras och 

betalas. Divisions Controllern
6
 på respektive bolag gör ett månadsbokslut och uppföljning 

av bolagets debiteringar för att kunna upptäcka och korrigera eventuella fel.  

 

 

Figur 10. Beskriver vilka delar ekonomisystemet SAP består av och olika steg som måste göras 

innan en faktura betalas (egen modell, Internt dokument fallföretaget).  

 

                                                      
6
 En Controller är en person som är utbildad till ekonom och är den som till exempel upprättar en 

budget, gör månadsbokslut, resultat- och balansräkning med mera. 



 

41 

 

5.1.4 MES 

Manufacturing Execution System (MES), (se figur 11), är ett produktionssystem som 

fungerar som en länk mellan affärsystem och produktion. MES är ett system som stödjer 

själva produktionsprocessen, från det att en arbetsorder är planerad tills dess att den är 

klar för utleverans. Genom MES kan en produkt följas genom varje steg i 

produktionsprocesen.  

 

 

Figur 11. Översiktlig bild över MES huvudfunktioner (Intranät, fallföretaget). 
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5.2 Debiteringsmodell för interntransport  

Interntransport använder sig utav nollpunktsvolym vilket innebär att totala intäkter är lika 

stora som totala kostnader, det vill säga att varken gå med vinst eller förlust då debitering 

av tjänster sker internt inom fallföretaget.  

5.2.1 Budget 

Varje år i oktober tas en budget fram inför det kommande året tillsammans med cheferna 

för interntransport; en för grensletruckar och en för sidlastare. Figur 12 visar budgeten för 

2013 och resultatet för 2012; en för grensletruckar och en för sidlastare (se även bilaga 1 

och 2).  

 

Figur 12. Visar en budget för grensletruckar (t.v.) och en budget för sidlastare (t.h.) (SAP). 

 

Budgeten baseras på föregående års resultat och utifrån resultatet görs en uppskattning av 

intäkter och kostnader för nästkommande år. Om interntransport har gjort en för stor vinst 

ett år, kan kostnaden för tjänsten till kunden sänkas inför kommande år. Men om de 

istället har gjort en förlust kan kostnaden för tjänsten till kunden att höjas. Timpriset för 

tjänsten justeras genom att uppskatta antalet manstimmar interntransport tror att de 

kommer att behöva för att kunna möta produktionens efterfrågan under nästkommande år. 

Figur 13 visar att timmarna har justeras genom att öka antalet timmar på grensletrucken 

för år 2013 och sänka antalet timmar för sidlastare år 2013.  
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Figur 13. Visar att timmarna på grensletruckar har ökat för år 2013 och timmarna för sidlastarna 

har minskat för år 2013 (SAP).  

 

Grensletruckar och sidlastare har ett varsitt CostCenter, (se tabell 3), där alla kostnader 

och intäkter bokförs. Ett sådant CostCenter finns även för förare, men i dagsläget är det 

för alla förare inom transport och det går således inte att se enskilda kostnaderna som 

endast berör interntransport (grensletruckar och sidlastare). Det blir därför svårt att 

påverka och få fram rätt information om förarens pris per timme.  

 

Tabell 3. Visar vilket CostCenter som tillhör respektive avdelning (SAP). 

Interntransport CostCenter 

Grensletruckar xxx 

Sidlastare xxx 

Förare (för alla förare inom transport) xxx 

  

5.2.2 Prissättning 

I dagsläget finns det tre skilda prislistor för grensletruckar, sidlastare och förare där 

budgeten styr prissättningen av timpriset. Timpriset för en grensletruck och sidlastare fås 

fram genom att den budgeterade kostnaden för truckarna divideras med antalet 

uppskattade manstimmar. På detta sätt kan ett timpris tas fram för vad en truck kostar per 

timme det vill säga ett timpris för grensletruckar och ett annat för sidlastare. Prislistan för 

förare baseras på samtliga kostnader som rör personal, det vill säga löner, kostnader för 
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sommarjobbare, vinstandelar, sociala avgifter, försäkringar, hälsovård, utbildningar, IT-

kostnader, telefonkostnader, arbetskläder, övrig skyddsutrustning och så vidare och även 

fördelade kostnader (som fördelas procentuellt på alla konton) såsom kostnader för 

arbetsledning, lokaler, personalförening, matsalar, övriga "overheadkostnader" med mera 

Timkostnaden för förare fås genom att slå ut alla kostnader på totala årsarbetstiden för all 

personal som är anställd på avdelningen Transport.  När prissättningen av förare och 

truckar är färdigställd uppdateras fjolårets prislistor, en för förare och en för truckarna. 

Alla prislistor läggs sedan in i datasystemet SPT order.  

 

Det är inte bara de interna kunderna som beställer körningar med grensletruck och 

sidlastare, det gäller även andra bolag inom fallföretaget men inte i lika stor omfattning. 

För att då kunna hålla isär vilken prislista som gäller inom fallföretaget och övriga bolag 

har prislistan delats in i något som kallas för SUP följt av ett nummer, (se figur 14). SUP 

223 är ett timpris som gäller inom fallföretaget medan SUP 221 är ett timpris som gäller 

för övriga bolag, detta timpris har även ett påslag i form av en procentsats vilket gör att 

timpriset blir dyrare än timpriset för fallföretaget, då det är Transport inom fallföretaget 

som säljer tjänsterna.   

 

 

Figur 14. Prislistan för 2012 gällande grensletruckar och sidlastare (SPT Order). 

 

5.2.3 Hur timmarna debiteras till kunderna 

Antalet manstimmarna, arbetsordernummer och CostCenter rapporteras in manuellt av en 

anställd på kontoret i datasystemet SPT order.  En gång i veckan när alla debiteringar är 
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inrapporterade töms SPT order på de kostnader som ska debiteras ut till kunden. 

Kostnaden som debiteras är antalet manstimmar det vill säga antalet skifttimmar som 

truckförare har jobbat under en vecka till exempel om en förare jobbar 36 timmar på en 

vecka så debiteras kunderna en kostnad på 36 timmar.  Kostnaden som ingår i dessa 36 

timmar är en timkostnad för föraren och en timkostnad för trucken.  Uppgifter om vad en 

förare eller truck kostar finns i elektroniska prislistor i SPT order. Debiteringarna skickas 

automatiskt vidare till internal order i ekonomisystemet SAP och där fallföretagets 

divisions Controller utför en bokslutsprocess och uppföljning av de kostnader som ska 

belasta kundernas konton. Figur 15 visar en dokumenterad debitering som automatiskt 

har anlänt till internal order i SAP.  

 

Figur 15. Visar hur en debitering kan se ut på internal order i SAP (SAP). 

  

Bokslutsprocessen och uppföljningen görs för att korrigera eventuella SAP error
7
. När 

bokslutsprocessen och uppföljningen är utförd tömmer divisons Controllern internal order 

i SAP så att kundernas CostCenter får ta emot kostnaden för utförda tjänster. Controllern 

kollar samtidigt att fallföretaget får in de intäkter för de tjänster transport har debiterat. 

Tömningen av internal order sker en gång i månaden. Figur 16 visar några debiteringar på 

internal order i SAP innan kontot töms.  

 

                                                      
7
 SAP error innebär att en debitering inte kan ske då order kontoret antingen har rapporterat in 

felaktig arbetsordernummer eller angivit ett CostCenter som är felaktig eller inte existerar. 
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Figur 16. Ett antal debiteringar på internal order (SAP).  

 

Figur 17 är en stegvis beskrivning hur det går till att debitera kostnaden för utförda 

tjänster till kunderna.  

 

Figur 17: En beskrivning av hur debiteringen till kunderna går till i praktiken (egen figur). 

5.3 Hur beställning sker av sidlastare och grensletruckar 

Det är den enskilde operatörens uppgift att beställa hämtning eller lämning av material till 

maskinen samt tomma lastbärare. När en operatör i produktionen vill beställa en körning 

måste beställaren gå från maskinen till en beställningsterminal som är stationerad på en 

bestämd plats i produktionen. Beställare ska vid beställningen ange ett femsiffrigt 

arbetsordernummer, kollinummer, chargenummer, CostCenter, dimension och längd på 

materialet, telefonnummer till beställaren och till vilken port eller lageryta material ska 

till (se figur 18). Det är även viktigt att beställaren väljer rätt trucktyp vid beställning.   
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Figur 18: Visar vilken information beställaren ska mata in i STB när de vill att material ska hämtas 

av en sidlastare (internt dokument, fallföretaget). 

 

När beställaren ska välja port eller lageryta i systemet kan den ta hjälp av en lathund som 

hänger på väggen bakom datorn. Lathunden innehåller information om vilka lagerytor 

som ligger närmast den port materialet ska till. När arbetsorden är färdigställd skrivs 

information som arbetsordernummer och chargenummer ut på en tyglapp eller 

papperslapp som beställaren sedan fäster på materialet som ska hämtas.  

 

Beställningen av den tjänst som efterfrågas av beställaren inne på produktionen kommer 

upp som en notifikation på truckförarnas datorer som visar vem som behöver en tom 

lastbärare eller vart materialet ska hämtas och lämnas. Truckförarna väljer och planerar 

självständigt sina körningar beroende vart på området de befinner sig, och vart den 

närmsta körningen finns. När en truckförare valt en körning försvinner beställningen från 

de andra truckförarnas datorer och en körning kan på detta sätt inte dubbelbokas av olika 

förare.  Figur 19 visar hur det kan se ut i en truckdator när en förare har accepterat en 

körning. 
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Figur 19. Visar informationen på en datorskärm inne i en grensletruck när en förare har accepterat 

en körning (internt dokument, fallföretaget).  

 

Beställarna tycker att det fungerar bäst att samla ihop flera lastbärare med 

färdigproducerat material innan de beställer utfrakt. I samband med beställningen av 

utfrakt så görs även en beställning på infrakt av material eller tomma lastbärare. Detta för 

att kunna underlätta för truckförarna så att de kan köra in och ut med material i båda 

riktningarna för att på så vis undvika att en truck körs utan last. Det går dock inte jämt att 

göra så då beställarnas huvudsakliga uppgift är att se till att maskinerna alltid går. En 

maskin får nämligen aldrig stå stilla då det kostar massor med pengar att ha en maskin 

stillastående. Därför kan det ibland bli att det bara finns last åt ett håll. När det bara finns 

material åt ett håll upplever operatörerna att truckförarna blir irriterade på dem.  

 

Ett annat problem som majoriteten av operatörerna upplever är att de inte vet när trucken 

kommer för att hämta eller leverera material. I dag finns det en överenskommelse om att 

hämtning eller lämning av material ska ske inom 30 minuter efter det att en beställning 

har utförts. Ibland kan trucken komma direkt och ibland tar det 1,5 timme eller mer. 

Ovissheten gör att beställaren upplever det svårt att planera sina beställningar. Om 

beställningen utförts för sent så kan det ta lång tid för trucken att hämta eller lämna 

material. Förseningen kan i värsta fall orsaka driftstop av maskinen om materialet inte 

hinner komma in i tid. Beställarna försöker därför beställa in extra material för att inte 

riskera att det blir materialbrist så att en maskin får stå stilla. Denna osäkerhet beror på att 

beställarna upplever att det inte finns tydliga rutiner för när en beställning av en körning 

ska ske och hur de kan hjälpa truckförarna att skapa ett jämnare beställningsflöde.  

5.3.1 Hur STB fungerar i truckarna 

I varje grensletruck och sidlastare finns det en dator med STB systemet. STB systemet är 

webb baserat
8
 och består av åtta sidor som förarna kan använda: 

 

                                                      
8
 För att kunna använda datasystemet STB på datorerna i grensletruckarna eller sidlastarna så 

måste förarna koppla upp datorn till internet och logga in på fallföretagets hemsida.  
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F1 – allmänna sidan där alla nya beställningar syns 

F2 – förarens egen sida där de körningar föraren själv plockat åt sig syns 

F3 – alla avslutade körningar 

F4 – extra information om körningen 

F5 – uppdaterad informationen på en körorder 

F6 – ändra materialets koordinater 

F7 – Ångra en vald beställning 

7 – Om en truckförare inte hittar beställarens arbetsorder vid beställning av material 

F8 – lämna meddelande till beställaren 

 

När en förare plockar åt sig en körning försvinner den från den allmänna sidan (F1), (se 

figur 20), och hamnar istället på den egna sidan (F2).  På sidan F2 får truckförarna ett 

förslag i STB på vilken lageryta och plats materialet ska stå. Om truckföraren ser att 

beställaren har angivit fel lageryta så kan truckföraren välja att ställa en lastbärare med 

material på en annan lageryta. I så fall är det truckförarens ansvar att själv rapportera 

materialets nya koordinater i F6 innan körningen avslutas. Felaktigt skrivna arbetsordrar 

upplevs av förarna som ett återkommande problem som uppstår ett flertal gånger under 

ett arbetspass och detta beror enligt förarna på att beställarna saknar kunskap och 

utbildning i hur en korrekt arbetsorder matas in i STB. Ett annat problem är att beställarna 

beställer en körning fast beställningen kräver att två körningar utförs. Det är möjligt att 

ångra en körning som en förare har åtagit sig genom att trycka på F7 och körningen 

hamnar åter på F1-sidan så att alla truckförare kan se den. En vald körning ligger kvar i 

F2 som pågående fram till det att truckföraren trycker på knappen Enter som bekräftar att 

körningen är utförd. Om de glömmer att trycka på knappen Enter ligger alltså körningen 

kvar i F2 som pågående. När en körning är avslutad hamnar den på sidan för avslutade 

körningar (F3) där alla avslutade körningar syns. På F4 finns extra information om 

körningen som till exempel telefonnumret till beställaren som en truckförare kan ringa 

om en körorder saknar information om vart materialet ska. Föraren kan själv lämna ett 

meddelande till beställaren genom att trycka på F8 och där välja ett förvalt meddelande 

eller skriva något själv. Om en beställare har beställt in material eller en tom lastbärare 

och truckföraren inte hittar materialet eller lastbäraren på den lageryta och plats som finns 

angivet i STB trycker föraren på 7. Det som händer är att beställningsordern automatiskt 

skickas tillbaka till beställaren med information om att materialet eller lastbäraren inte 

kan hittas.  
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Figur 20. Visar hur det kan se ut på F1 sidan i STB när det inkommit nya beställningar (internt 

dokument, fallföretaget). 

5.4 Beställningsmönster 

Beställaren i produktionen har i nuläget inte rätt förutsättningar för att kunna jämna ut 

beställningar av tomma lastbärare, lämning eller hämtning av material. Det beror på att 

det inte finns standardiserade rutiner för när en beställning ska göras och att beställaren 

inte får lämna sin maskin när den är i drift eller stanna maskinen för att gå iväg och göra 

en beställning då ett stillestånd kostar pengar. Inför ett skiftbyte vill beställare ge nästa 

skiftlag bra förutsättningar för att kunna köra maskinen vidare och därför ökar 

beställningen av både hämtning och lämning av material innan skiftbyte. Denna 

kombination orsakar ett ojämnt beställningsmönster då flertalet beställningar sker i 

samband med raster och skiftbyten, vilket visas i figur 21. För interntransport innebär det 

att de är bemannade efter beställningstopparna för att klara av att hämta och leverera 

material utan att orsaka produktionsstopp. Enligt truckförarna beror det ojämna 

beställningsmönstret på att beställarna i produktionen inte har rätt förutsättningar för att 

kunna jämna ut beställningsflödet och därför blir topparna oundvikliga.  

  

Figur 21.  Beställningsmönstret är ojämnt med toppar före raster och vid skiftbyten under ett dygn 

(internt dokument). 
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5.5 Analys av nuläge 

Efter kartläggningen av nuläget har vi kommit fram till att det finns flera brister i den 

nuvarande debiteringsmodellen som orsakar att problem uppstår, vilka visas i figur 22. 

 

 

Figur 22. Den nuvarande debiteringsmodellen med dess brister (pilar in) och vilka följder (pilar ut) 

de ger (egen modell). 

 

I och med att beställarna i produktionen inte kan lämna maskinen när som helst och att 

det inte finns några standardiserade rutiner för när en beställning ska läggas så sker 

beställningar i samband med raster och skiftbyten. Det orsakar ett ojämnt 

beställningsflöde med onödiga beställningstoppar vilket i sin tur medför att 

interntransport måste vara bemannade efter dessa för att klara leveransprecisionen. För 

fallföretaget är detta ett problem på grund av de ökade kostnaderna som 

beställningstopparna medför. 

 

Vid beställning av en körning så vet inte majoriteten av beställare vilken port eller 

lageryta som ska anges och som är mest lämpat för materialet. Trots att det finns en 

lathund över rekommenderade lagerytor så används den inte. Truckförare upplever att det 

beror på att beställare har dålig kunskap om vad en beställning ska innehålla och att detta 
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endast kan åtgärdas genom att utbilda personalen. Om fel lagerplats angetts måste 

truckförarna själva åka runt och leta upp en lämplig lagerplats och ändra detta i 

datasystemet STB vilket medför att en körning tar längre tid. Därför är det viktigt att 

företaget är rädd om de erfarna truckförarna då de besitter en unik kunskap om vilken 

lageryta eller port som lämpar sig bäst för materialet de kör. 

 

Då det endast finns en servicenivå på 30 min kan det bli väldigt stressigt när 

beställningstopparna inträffar och mycket material ska köras under kort tid. Det gör att 

beställare i produktionen upplever att det är svårt att veta när det är lämpligt att lägga en 

beställning då det framkom i nulägesbeskrivningen att de ibland får material inom den 

utlovade halvtimmen men att det ibland kan dröja 1,5 timme. 

 

Interntransports debiteringsmodell innehåller endast en fast timkostnad för truckarna och 

en för truckförarna. Timmarna debiteras efter antalet manstimmar vilket ger en 

snedvriden prissättning. Följande exempel beskriver hur debiteringen fungerar.  Om en 

truckförare kör åt kunden en hel vecka så kommer kunden att debiteras med 40 timmar. 

Prissättningen på 40 timmar blir därmed snedvriden eftersom kunderna debiteras 40 

timmar oavsett om truckföraren haft 10 timmar effektiv körning eller om den haft 30 

timmar effektiv körning. Med effektiv körning menas den tiden trucken kör med last.  

 

En gång i veckan rapporteras antalet manstimmar in manuellt i datasystemet SPT order 

och då kunden debiteras utefter manstimmar så innebär det att inte går att se vad en 

enskild körning kostar.  En risk med att manstimmarna rapporteras i manuellt är att 

felaktig debitering kan skrivas jämfört med om detta moment skulle ske automatiskt. 
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6 Den nya debiteringsmodellen 

Under detta kapitel kommer vi att beskriva de parametrar som debiteringsmodellen 

bygger på följt av en beskrivning av de tre olika varianterna av debiteringsmodellen. 

Slutligen presenteras hur debiteringsprocessen ska fungera samt en simulering av 

modellen i olika scenarion.  

6.1 Debiteringsmodellens olika delar 

Här presenteras de olika delar som debiteringsmodellen består av. Dessa är en fast och en 

rörlig kostnad, en kostnad för truckföraren och kostnader som baseras på vilken 

servicenivå som valts. 

6.1.1 Fast och rörlig kostnad 

Debiteringsmodellen baseras på en fast och en rörlig kostnad. Anledningen till detta är att 

det enligt Prideux (2000) och Zhao et al. (2004) är det vanligaste sättet att bygga upp en 

debiteringsmodell på.  

 

Den fasta kostnaden för en körning har tagits fram genom formeln:  

 

 

 

Den rörliga kostnaden för en körning som baseras på hur många minuter körningen tar 

har tagits fram genom formeln: 

 

 

 

Minutpriset går sedan att justera för att företaget ska få det resultat som det eftersträvar. 

Ett exempel är om alla beställare väljer servicenivå tre skulle det framräknade minutpriset 

vara det optimala då företaget skulle uppnå en nettopunktsvolym men om många 

beställare istället väljer servicenivå ett kommer minutpriset att behöva sänkas för att inte 

företaget ska göra en stor vinst. 
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6.1.2 Kostnad för truckförare 

I de debiteringsmodeller som utformas i denna studie ligger kostnaden för truckföraren 

antingen som en separat kostnad eller som en fast kostnad som ingår i det fasta priset för 

en körning. Mer information om skillnaden mellan de olika modellerna ges i kapitel 6.3. 

Tanken är att modellen som bygger på en separat förarkostnad är den som är mest lämpad 

att använda i den nuvarande situationen där interntransport inte kan ta fram de 

förarkostnaderna som hör till grensletruckar och sidlastare. I den modellen kan 

interntransport fortsätta att använda sig utav förarkostnaden på 398 kr/timme som de 

använder sig utav idag.  

 

När förarkostnaden går att ta fram för grensletruckar och sidlastare är en 

debiteringsmodell med en fast förarkostnad den som är mest lämpad att använda. I den 

modellen räknas den fasta förarkostnaden per minut fram genom formeln: 

 

 

6.1.3 Servicenivåer 

Debiteringsmodellen innehåller fyra olika servicenivåer där beställare väljer servicenivå 

efter hur snabbt körningen måste utföras. Servicenivåer påverkar priset där en akut 

körning (servicenivå 1) blir dyrare medan en mindre akut körning (servicenivå 2, 3och 4) 

premieras med ett lägre pris. Tanken bakom servicenivåerna är att få beställare att ändra 

beteende genom att välja en mindre akut körning med ett lägre pris för att kunna fördela 

ut beställningar och för att skapa ett jämnare beställningsflöde. Ett jämnare 

beställningsflöde kommer även att leda till att truckförarna blir mer flexibla då de lättare 

kan planera sina körningar under dagen. Tabell 5 visar de olika servicenivåerna och inom 

vilken tidsram körningen ska utföras samt hur stort påslag de olika servicenivåerna ger på 

priset för körningen. De påslag som presenteras i figuren har tagits fram för att skapa en 

markant skillnad i pris mellan de olika nivåerna. 
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Tabell 4. De olika servicenivåerna med tidsram och hur stort påslag som görs för respektive 

servicenivå. 

Servicenivå Körningen utförs 

inom 

Påslag (procentsats) på 

den RK, grensletruckar 

Påslag (procentsats) på den 

RK, sidlastare 

1 30 min 70 % 120 % 

2 1 timme 20 % 50 % 

3 3 timmar 0 % 0 % 

4 1 dygn - 30 % - 30 % 

 

Som tabell 5 visar kommer det inte att vara något påslag för servicenivå 3 (3 timmar). 

Anledningen till detta är att det är denna servicenivå som är den önskade då den ger 

truckförarna bättre utrymme att planera sina körningar under dagen och bidrar till att 

beställningsflödet blir mer jämnt fördelat över ett dygn. Även om beställaren väljer 

servicenivå 3 så är det upp till truckföraren att själv bestämma när denne kan utföra 

körningen, bara körningen blir utförd inom tre timmar efter beställning. 

  

Ett alternativ till de produktionsenheter som alltid vill ha sina körningar utförda inom 30 

minuter är att de kan välja att hyra in en truck och förare på heltid som endast utför 

körningar åt dem. På detta sätt slipper de betala den höga avgiften för servicenivå 1 och 

de får alltid sina körningar utförda inom den önskade tiden.  

6.2 De parametrar som debiteringsmodellen bygger på 

Arbetet med att ta fram en ny debiteringsmodell utgår ifrån resultatbudget och statistik 

ifrån år 2012. Utifrån denna data har total körtid i timmar och medeltid för en körning 

tagits fram. Totala körtiden i timmar och medeltiden för en körning tillsammans med 

resultatbudget och statistik ligger till grund för den fasta kostnaden per körningen och den 

rörliga kostnaden per minut för de olika servicenivåerna. Tabell 4 presenterar de 

parametrar som debiteringsmodellen bygger på och dessa parametrar kan ändras för att 

passa olika företag och deras behov. 
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Tabell 5. Presentation av de parametrar som ligger till grund för debiteringsmodellen. 

Parametrar Grensle 2012 Sidlastare 2012 

Fasta kostnader 300 000 kr 200 000 kr 

Rörliga kostnader 600 000 kr 500 000 kr 

Totala kostnader (FK+RK) 900 000 kr 700 000 kr 

   

Antal körningar  114 369 st 116 128 st 

Total körtid i timmar 8576 7784 

Medeltid för en körning  4,5 min 4,02 min 

   

Manstimmar 19 000 32 000 

Kostnad för truckförare Olika beroende på 

modell 

Olika beroende på 

modell 

   

Fast kostnad/körning Olika beroende på 

modell 

Olika beroende på 

modell 

Rörlig kostnad/minut 

servicenivå ett 

1,70 kr/minut 2,20 kr/minut 

Rörlig kostnad/minut 

servicenivå två 

1,20 kr/minut 1,50 kr/minut 

Rörlig kostnad/minut 

servicenivå tre 

1,00 kr/minut 1,00 kr/minut 

Rörlig kostnad/minut 

servicenivå fyra 

0,70 kr/minut 0,70 kr/minut 

 

6.3 De tre olika varianterna av debiteringsmodellerna 

Tre olika varianter av debiteringsmodeller har tagits fram med syftet att de ska passa 

olika situationer. 

6.3.1 Modell 1 

I den första modellen ligger kostnaden för truckföraren separat och inte inkluderad den i 

de fasta kostnaderna. Anledningen till detta är att det i dagsläget inte går att ta fram vilka 

kostnader som hänförs till förarna av grensletruckar och sidlastare på grund av att de 

ligger samlade i en klumpsumma på ett gemensamt konto tillsammans med personal från 
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hela transportavdelningen. Därför kommer denna modell att använda sig utav den 

timkostnaden för en förare som används idag, vilket är 398 kr/timmen. De kostnader som 

inkluderas i en enskild körning är: 

 

 Fast startkostnad: en kostnad som syftar till att täcka upp de fasta kostnader som 

hänförs till sidlastare och grensletruckar. 

 Rörlig kostnad/minut: en kostnad som syftar till att täcka upp de rörliga kostnader 

som hänförs till sidlastare och grensletruckar. På den rörliga kostnaden/minut blir 

det ett procentpåslag. Procentpåslaget varierar beroende på vilken servicenivå 

som väljs. 

 Kostnad för förare/minut: en kostnad som syftar till att täcka upp de kostnader 

som hänförs till förarna. 

6.3.2 Modell 2 

I denna modell är kostnaden för truckföraren inkluderad i det fasta priset. Här har 

kostnaden för en förare uppskattats till 500 000 kr på ett år för att visa hur denna princip 

fungerar i modellen. Tanken är att denna kostnad ska justeras när interntransport själv bär 

ansvaret för sina egna förarkostnader och där det tydligt går att utläsa vilka förarkostnader 

som hänförs till de olika trucktyperna. De kostnader som inkluderas i en enskild körning 

är: 

 

 Fast startkostnad: en kostnad som syftar till att täcka upp de fasta kostnader som 

hänförs till sidlastare, grensletruckar och förare. 

 Rörlig kostnad/minut: en kostnad som syftar till att täcka upp de rörliga kostnader 

som hänförs till sidlastare och grensletruckar. På den rörliga kostnaden/minut blir 

det ett procentpåslag. Procentpåslaget varierar beroende på vilken servicenivå 

som väljs. 

6.3.3 Modell 3 

Denna modell liknar modell 2 då den innehåller en fast förarkostnad men den innehåller 

inte några servicenivåer. Istället är beställarens datasystem MES kopplat direkt till 

datasystemet STB. MES är ett system där beställaren startar och avslutar en körning för 

en maskin. Tanken är att när maskinen avslutar en körning skickas en notifikation 

automatiskt till truckförarnas datorer som visar när det finns material att hämta och lämna 

i produktionen. På så vis slipper beställare tänka på när de ska lägga en beställning, 

beställningsflödet blir jämnt fördelat över ett dygn samtidigt som truckförarna kan bli mer 
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flexibla och det blir lättare att planera en körrutt.  De kostnader som inkluderas i en 

enskild körning är: 

 

 Fast startkostnad: en kostnad som syftar till att täcka upp de fasta kostnader som 

hänförs till sidlastare, grensletruckar och förare. 

 Rörlig kostnad/minut: en kostnad som syftar till att täcka upp de rörliga kostnader 

som hänförs till sidlastare och grensletruckar.  

6.4 Hur debiteringsprocessen ska fungera 

Nedan presenteras ett flödesschema som visar hur den nya debiteringsprocessen kommer 

att fungera (figur 23). Siffrorna i figuren är sammankopplade med siffrorna i texten, detta 

för att göra beskrivningen av debiteringsprocessen tydligare.  

 

Figur 23. Ett flödesschema som visar hur debiteringar för varje enskild körning automatiskt 

hamnar på Internal order i ekonomisystemet SAP (egen modell). 

 

När en beställare (1) i produktionen ska beställa en körning ska denne vid beställningen 

ange servicenivå (2) i datasystemet STB (3). Detta för att beställaren själv ska uppleva 

tryggheten i att ha en tidsuppfattning när körningen kommer att utföras samtidigt som 

bättre förutsättningar ges för att kunna planera körningen av maskinen. Beroende på 

vilken servicenivå beställaren har valt tas en procentuell avgift ut för en beställd körning. 
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Servicenivån är också ett verktyg som ska stödja, förbättra och underlätta en förändring 

av beställarnas beställningsbeteende. Istället för att det ska bli beställningstoppar vid 

raster och skiftbyten så ska de olika servicenivåerna bidra till att topparna kan minskas 

och sprida körningar mer jämnt över dygnet. Det skulle underlätta för truckförarna när de 

planerar en körrutt och göra arbetet mindre stressigt. Den fasta kostnaden och den valda 

servicenivån (2) registreras automatiskt i en kostnadsberäkningsenhet (6).  

 

När en truckförare (4) åtar sig körningar ska denne vid varje påbörjad körning starta (5) 

en taxameter som beräknar hur många minuter den enskilda körningen tar genom att 

trycka på knappen enter. När körningen är färdig ska truckföraren avsluta körningen med 

knappen enter (5). Tiden för körningen lagras i STB:s (3) datasystem samtidigt som 

uppgifterna skickas från STB (3) till en automatisk kostnadsberäknings enhet (6) som 

sammanställer priset för den fasta kostnaden, körtiden, vald servicenivå och priset för 

truckföraren. Priset som sammanställs är priset på körningen som ska debiteras till 

kunden. Efter sammanställningen skickas debiteringen via webben till internal order i 

ekonomisystemet SAP (7) där alla debiteringar för en månad lagras. Vid slutet av varje 

månad töms internal order (7) och debiteringarna skickas ut till alla berörda Costcentran 

(8) hos kunderna och eventuellt andra bolag inom fallföretaget. 

6.5 Simulering av modellen 

Med hjälp av Excel har debiteringsmodellen simulerats i syfte att visa hur modellen i 

praktiken kan fungera och för att fallföretaget ska kunna använda debiteringsmodellen 

som ett visuellt verktyg när den nya debiteringsmodellen ska presenteras för kunderna 

och när fallföretaget själv ska ta fram ett minutpris. Genom simuleringen kan fallföretaget 

själva ändra på olika parametrar (såsom till exempel procentpåslag på de olika 

servicenivåerna och minutpris) som automatiskt korrigerar priset och visar vad det nya 

resultatet blir. Genom att experimentera med simuleringen går det att finna ett minutpris 

och procentpåslag som kommer täcka interntransports totala kostnader och få beställare i 

produktionen att välja den servicenivå som interntransport vill ha som standard.  

6.5.1 Simulering av den rörliga kostnaden 

Den rörliga kostnaden i debiteringsmodellen ska täcka de totala rörliga kostnaderna för 

både sidlastare och grensletruck. Vi har valt att låta servicenivåerna vara med och 

påverka priset samt visa hur stor den rörliga kostnaden blir för en enskild körning. Syftet 

är att interntransport ska kunna laborera med parametrar som procentpåslag på 

servicenivåerna och minutkostnad för en körning för att visuellt se hur mycket intäkter 
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interntransport får vid olika scenarion. Simuleringen bygger på sju olika scenarion som 

visar värsta tänkbara scenario, bästa tänkbara scenario och nyanser däremellan. Figur 24 

visar värsta tänkbara scenario för grensletruckar där 100 % beställer servicenivå 1 och 

figur 25 visar bästa tänkbara scenario för grensletruckar där procentfördelningen över 

beställningarna är fördelade på ett realistiskt sätt.  Hela simuleringen för både 

grensletruckar och sidlastare går att se i bilaga 3 och 4. 

 

Scenario 1

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 100,00% 114369 874 922,85 kr

2 0,00% 0 0,00 kr

3 0,00% 0 0,00 kr

4 0,00% 0 0,00 kr

100,00% 114369 874 922,85 kr

Skillnad från total RK 274 922,85 kr  

Figur 24. Värsta tänkbara scenario. 

Scenario 5

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 10,00% 11436,9 87492,285

2 25,00% 28592,25 154398,15

3 60,00% 68621,4 308796,3

4 5,00% 5718,45 18013,1175

100,00% 114369 568699,8525

skillnad från total RK -31 300,15 kr  

Figur 25. Bästa tänkbara scenario. 

 

6.5.2 Simulering av kostnaden för en enskild körning, modell 1 

De kostnader som inkluderas för en enskild körning är följande och en förklaring till hur 

de tagits fram visas i figur 26: 

 

 Fast startkostnad: en kostnad som syftar till att täcka upp de fasta kostnader som 

hänförs till sidlastare och grensletruckar. 

 Rörlig kostnad/minut: en kostnad som syftar till att täcka upp de rörliga kostnader 

som hänförs till sidlastare och grensletruckar. Valet av servicenivå påverkar hur 

stor den rörliga kostnaden blir.  

 Kostnad för förare/minut: en kostnad som syftar till att täcka upp de kostnader 

som hänförs till de anställda förarna.  
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Figur 26. Visar hur kostnaderna har räknats fram 

 

Genom att experimentera med minutkostnaden och procentpåslagen på servicenivåerna så 

går det att simulera vad en enskild medeltidskörning kostar, vad en körning på en timme 

kostar samt vad den totala kostnaden för alla körningar under ett år blir beroende på val 

av servicenivå.  På så vis går det att få fram ett minutpris som är anpassat till att täcka de 

totala kostnaderna. Figur 27 visar hur priset för grensletruckar kan simuleras (se även 

bilaga 5), simuleringen för sidlastare finns i bilaga 6. 
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GRENSLE

Fasta kostnader 300 000,00 kr 33,33%

Rörliga kostnader 600 000,00 kr 66,67%

Totalt FK & RK 900 000,00 kr 100,00%

Förarkostnad 7 562 000,00 kr

Totalt inkl förarkostnad 8 462 000,00 kr

Antal manstimmar 19000

Kostnad förare/timme 398,00 kr

Antal körningar 114369

Total körtid i timmar 8576,00

Medeltid för en körning i min 4,5

Minutkostnad för en körning 1,00 kr

servicenivå Tid Påslag på minutpriset Minutkostnad inkl påslag

1 30 min 70,00% 1,70 kr

2 1 timme 20,00% 1,20 kr

3 3 timmar 0,00% 1,00 kr

4 1 dygn -30,00% 0,70 kr

Fast kostnad/körning 2,62 kr

Kostnad för förare/min 14,70 kr

Totala kostnaden för en medeltidskörning på 4,5 min med olika servicenivåer

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 2,62 kr 2,62 kr 2,62 kr 2,62 kr

Rörlig kostnad 7,65 kr 5,40 kr 4,50 kr 3,15 kr

Kostnad för förare 66,13 kr 66,13 kr 66,13 kr 66,13 kr

Total kostnad 76,41 kr 74,16 kr 73,26 kr 71,91 kr

Totala kostnaden för en körning på 20 min

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 2,62 kr 2,62 kr 2,62 kr 2,62 kr

Rörlig kostnad 34,00 kr 24,00 kr 20,00 kr 14,00 kr

Kostnad för förare 293,92 kr 293,92 kr 293,92 kr 293,92 kr

Total kostnad 330,54 kr 320,54 kr 316,54 kr 310,54 kr

Totala kostnaden för alla körningar på ett år om alla kunder väljer servicenivå; 1,2,3 eller 4

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 300 000,00 kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr

Rörlig kostnad 874 752,00 kr 617 472,00 kr 514 560,00 kr 360 192,00 kr

Kostnad för förare 7 562 000,00 kr 7 562 000,00 kr 7 562 000,00 kr 7 562 000,00 kr

Total kostnad 8 736 752,00 kr 8 479 472,00 kr 8 376 560,00 kr 8 222 192,00 kr

Utfall 274 752,00 kr 17 472,00 kr -85 440,00 kr -239 808,00 kr  

Figur 27. Simuleringen över grensletruckar och vad kostnaderna blir för en körning med de olika 

servicenivåerna enligt modell 1. 
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6.5.3 Simulering av kostnaden för en enskild körning, modell 2 

Det som skiljer modell 2 från modell 1 är att kostnaden för förare har lagts som en fast 

kostnad och ingår således i den fasta startkostnaden. Anledningen är att vi vill ha en 

modell som fungerar då personalkostnader finns tillgängliga. Figur 28 visar simuleringen 

för grensletruckar (se även bilaga 7), simuleringen för sidlastare finns att se i bilaga 8. 

GRENSLE

Fasta kostnader grensle 300 000,00 kr 4,86%

Fasta kostnader förare 5 277 777,78 kr 85,43%

Rörliga kostnader grensle 600 000,00 kr 9,71%

Totalt 6 177 777,78 kr

Antalet manstimmar 19000

Antal körningar 114369

Total körtid i timmar 8576,00

Medeltid för en körning i min 4,5

Minutkostnad för en körning 1,00 kr

En förare kostar under ett år 500 000,00 kr

Timpris för en förare (jobbar 1800 timmar/år) 277,78 kr

servicenivå Tid Påslag på minutpriset Minutkostnad inkl påslag

1 30 min 70,00% 1,70 kr

2 1 timme 20,00% 1,20 kr

3 3 timmar 0,00% 1,00 kr

4 1 dygn -30,00% 0,70 kr

Fast kostnad/körning 48,77 kr

Totala kostnaden för en medeltidskörning på 4,5 min med olika servicenivåer

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 48,77 kr 48,77 kr 48,77 kr 48,77 kr

Rörlig kostnad 7,65 kr 5,40 kr 4,50 kr 3,15 kr

Total kostnad 56,42 kr 54,17 kr 53,27 kr 51,92 kr

Totala kostnaden för en körning på 20 min

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 48,77 kr 48,77 kr 48,77 kr 48,77 kr

Rörlig kostnad 34,00 kr 24,00 kr 20,00 kr 14,00 kr

Total kostnad 82,77 kr 72,77 kr 68,77 kr 62,77 kr

Totala kostnaden för alla körningar på ett år om alla kunder väljer servicenivå; 1,2,3 eller 4

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 5 577 777,78 kr 5 577 777,78 kr 5 577 777,78 kr 5 577 777,78 kr

Rörlig kostnad 874 752,00 kr 617 472,00 kr 514 560,00 kr 360 192,00 kr

Total kostnad 6 452 529,78 kr 6 195 249,78 kr 6 092 337,78 kr 5 937 969,78 kr

Utfall 274 752,00 kr 17 472,00 kr -85 440,00 kr -239 808,00 kr  

Figur 28. Simuleringen över grensletruckar och vad kostnaderna blir för en körning med de olika 

servicenivåerna enligt modell 2. 
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6.5.4 Simulering av kostnaden för en enskild körning, modell 3 

Denna modell är lik modell 2 då förarkostnaden ingår i den fasta kostnaden men den 

består inte av några servicenivåer. Istället är beställarens datasystem MES kopplat direkt 

till datasystemet STB där MES automatiskt skickar en notifikation till truckförarnas 

datorer när en körning finns. Figur 29 visar simuleringen för grensletruckar (se även 

bilaga 9), simuleringen för sidlastare finns i bilaga 10. 

 

GRENSLE

Fasta kostnader grensle 300 000,00 kr 4,86%

Fasta kostnader förare 5 277 777,78 kr 85,43%

Rörliga kostnader grensle 600 000,00 kr 9,71%

Totalt 6 177 777,78 kr

Antalet manstimmar 19000

Antal körningar 114369

Total körtid i timmar 8576,00

Medeltid för en körning i min 4,5

Minutkostnad för en körning 1,00 kr

En förare kostar under ett år 500 000,00 kr

Timpris för en förare (jobbar 1800 timmar/år) 277,78 kr

Fast kostnad/körning 48,77 kr

Rörlig kostnad/minut 1,17 kr

Totala kostnaden för en medeltidskörning på 4,5 min 

Fast kostnad 48,77 kr

Rörlig kostnad 5,25 kr

Total kostnad 54,02 kr

Totala kostnaden för en körning på x min 20 min

Fast kostnad 48,77 kr

Rörlig kostnad 23,32 kr

Total kostnad 72,09 kr

Totala kostnaden för alla körningar på ett år 

Fast kostnad 5 577 777,78 kr

Rörlig kostnad 600 000,00 kr

Total kostnad 6 177 777,78 kr

Utfall 0,00 kr  

Figur 29. Simuleringen över grensletruckar och vad en körning kostar enligt modell 3. 
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7 Diskussion 

Denna studie handlar om att undersöka hur en debiteringsmodell för interntransport kan 

förändra beställningsbeteenden och sänka kostnaden för intern logistik.  I arbetet med att 

skapa den nya debiteringsmodellen har olika teorier och det studerade företaget ökat 

kunskapen om hur en debiteringsmodell fungerar vid debitering av tjänster eller varor och 

vilka problem som kan uppstå kring en interndebitering. Utifrån den nya kunskapen har 

tre debiteringsmodeller kunnat utformas och simuleras med utgångspunkt att förändra 

beställningsbeteende och skapa medvetenhet bland beställare och chefer inom respektive 

produktionsenhet i fallföretaget. Allwood (1989) trycker på betydelsen av 

modelleringsprocessen då han skriver att denna process i sig har ett sorts värde då den 

kan skapa motivation och bidrar till en bättre förståelse hos medarbetarna om de får 

kunskap om hur debiteringen fungerar i praktiken.  

 

Hur kan en ny debiteringsmodell ändra beställningsbeteende vid interna 

materialtransporter? 

Studien visar att en ny debiteringsmodell i sig inte kan ändra beställningsbeteende vid 

interna materialtransporter efter att ha analyserat och sammanställt nuläget. För att 

effekten av en ny debiteringsmodell ska ha en positiv inverkan på beställningsbeteendet 

och kostnader måste ett företag ta hänsyn till de mjuka faktorerna såsom ledarskap, 

kommunikation, standardisering av rutiner och utbildning. Detta framkom efter att ha 

studerat och analyserat nuläget på fallföretaget samt genom egna observationer som bland 

annat påvisar att det delvis eller helt saknas någon form av ledarskap ute i 

produktionsenheterna. Det har bland annat resulterat i att rutinen för hur ofta en 

beställning bör göras inte finns dokumenterad och att personalen inte vet varför de ska 

beställa så ofta som cheferna vill. Trots tillsägningar om att beställare ska beställa oftare 

så ändras inte detta beteende vilket en del upplever som en djupt rotad företagskultur som 

funnits länge i organisationen och något som de vill göra någonting åt. Ett företag som 

inte har ett standardiserat arbetsätt skapar ett klimat där ingen vill ta ansvar och vet vad 

som ska göras. Levinhal (1991) skriver att om företaget har en standard så blir det lättare 

att förbättra, förstå och korrigera en avvikelse. Det bidrar till att medarbetare kan komma 

med förbättringsförslag så att standarden ständigt kan uppdateras (ne.se; Levinthal, 

1991). Filstad (2010) skriver att ledningen måste stimulera det individuella lärandet 

genom att ta tillvara och välkomna nya idéer och förslag samt ge utrymme för att pröva 

nya arbetsformer och åtgärder. Olve och Samuelsson (2008) är inne på samma spår då de 

betonar vikten av att ledningen själv måste förstå vad syftet och målet är med 
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internprissättning för att kunna utforma och motivera priset på ett sätt som tas väl emot av 

medarbetarna ute i produktionsenheterna.  En annan insikt är att en debiteringsmodell 

måste utformas så att kostnaderna går att visualisera för både chefer och beställare för att 

kunna skapa en begriplighet och kostnadsmedvetenhet om de faktiska kostnaderna för en 

transport då ett beteende inte ändras i sig själv. Människor måste förstå syftet med 

modellen (varför ledningen väljer att sätta in modellen) och hur modellen ska användas 

vilket endast kan ske genom utbildning och träning.  Enligt Kotter (2001) så kommer 

människor som inte förstår beslut att lägga energi på att kringgå systemet istället för att 

vara produktiv.  Det är endast genom att skapa begriplighet som bidrar till att beställare 

kan förstå varför beställningsmönstret måste förändras, som ett förändrat 

beställningsbeteende kan uppnås. Detta kan som exempel uppnås genom att få chefer att 

kommunicera ut ”vad som ska göras” och få en återkoppling att människorna förstår vad 

”vad som ska göras” innebär.  

 

Kan en debiteringsmodell skapa ett jämnare beställningsflöde? 

Studien visar att det går att skapa ett jämnare beställningsflöde om debiteringsmodellen 

anpassas och används på rätt sätt. Modell 1 och modell 2 är utformade så att 

servicenivåerna kan användas av cheferna som ett verktyg att få beställare att beställa 

efter den servicenivå produktionsenheten anser är mest lämplig utifrån önskvärd service- 

och kostnadsperspektiv. Drury (1998) skriver att internprissättning är ett hjälpmedel för 

att sänka kostnader då den bidrar till att skapa en kostnadsmedvetenhet hos de olika 

enheterna och får medarbetarna att reflektera över företagets olika aktiviteter. Detta är 

tanken bakom utformningen av de olika servicenivåerna för att kunna påvisa att en 

körning inom 30 minuter är dyrare än en körning som sker inom en - eller tretimmar eller 

inom ett dygn. För att servicenivåerna ska kunna jämna ut beställningsflödet så är det en 

förutsättning att det finns ett starkt ledarskap hos företaget så att förändringen kan 

kontrolleras och organiseras. 

 

Modell 3 är en debiteringsmodell som inte består av några servicenivåer och påverkas 

således inte av de mjuka faktorerna såsom ledarskap, kommunikation, standardisering av 

rutiner och utbildning.  Istället ska datasystem MES automatiskt utföra alla beställningar 

av en transport till datasystemet STB när en maskin är färdig med att bearbetat material. 

Det medför att beställningsflödet per automatik blir jämnt fördelat över dygnet och att 

volymtoppar inte behöver uppstå som exempel vid raster och skiftbyten (Olve & 

Samuelsson, 2008; Drury, 1998; Nagle, 1984).  
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Hur kan en intern debiteringsmodell för interna materialtransporter utformas för 

att spara kostnader genom ett förändrat beställningsbeteende?  

Det är viktigt att parallellt med införandet av debiteringsmodellen att införa en tydlig 

kommunikation mellan chefer och beställare i de olika produktionsenheterna. Detta för att 

få beställare att förstå varför debiteringsmodellen ska införas och hur den fungerar.  Ökad 

kommunikation eller dialog från företagets chefer skapar begriplighet och detta leder till 

att det kan skapas någon känsla av meningsfullhet. Seddon (2010) skriver; för att chefer 

ska kunna fatta bra beslut måste chefer förstå och skapa sig en bild av vad som händer 

hela vägen ner till produktionen. Det skapar utrymme för önskat beteende hos företagets 

medarbetare och främjar företagskulturen (Alvesson, 2002; Krona & Skärvad, 1997). 

Syftet med debiteringsmodellen är att få chefer och beställare att reflektera över vad en 

körning kostar och få beställare att känna att deras val gör skillnad. Om chefer får 

beställare att bli mer medvetna om vad en körning kostar medför det att beställaren bättre 

planerar körningen av maskinen så att en lämplig servicenivå vid beställning kan väljas. 

Det medför att de nuvarande beställningstopparna minskas och att ett jämnare 

beställningsflöde uppstår. För interntransport skulle det betyda att organisationen inte 

behöver vara bemannad utifrån volymtopparna för att hela tiden klara 

leveransprecisionen, vilket skulle minska problemen och kostnaderna för fallföretaget. 

Därför har debiteringsmodellen utformats så att det går att se hur mycket en enskild 

transport kostar och med servicenivåer som påverkar den totala kostnaden för en enskild 

körning. Genom att påvisa den faktiska kostnaden för beställda transporter så går det att 

motivera kunderna att ställa krav på produktionsenheterna att planera beställningarna 

bättre och välja servicenivåer som ger minskade transportkostnader.   
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8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits av denna studie genom att svara på 

våra frågeställningar. En generell implikation och en företagsspecifik implikation av 

debiteringsmodellen kommer också att delges. Kapitlet avslutas med övriga 

förbättringsförslag till fallföretaget som vi uppmärksammat under arbetets gång och 

förslag till fortsatta studier.  

8.1 Slutsats av frågeställningarna 

Nedan presenteras de slutsatser som vi dragit genom att besvara frågeställningarna som 

beskrevs i inledningskapitlet. 

 

Hur kan en debiteringsmodell ändra beställningsbeteenden vid interna 

materialtransporter? 

En slutsats av denna studie är att en debiteringsmodell i sig inte kan ändra 

beställningsbeteende. Men debiteringsmodellen kan ses som ett verktyg som chefer kan ta 

hjälp av för att kunna visualisera vad en enskild transport kostar eller kostnaderna för ett 

år. När en debiteringsmodell för interna transporter innehåller olika servicenivåer blir det 

tydligt för beställaren vad konsekvensen blir av deras val. Genom att beställaren blir 

medveten om att deras val av servicenivå påverkar slutpriset på en körning kommer 

denne också att bli mer motiverad att sänka dessa kostnader och på så vis att ändra sitt 

beställningsbeteende. Det är dock viktigt att påpeka att om ett företag vill få ut effekterna 

av debiteringsmodellen så måste modellen få stöd av de mjuka faktorerna såsom 

ledarskap, kommunikation, standardisering av rutiner och utbildning  

 

Kan en debiteringsmodell skapa ett jämnare beställningsflöde? 

För att en debiteringsmodell ska kunna skapa ett jämnare beställningsflöde krävs det att 

den är uppbyggd på ett sätt som kan påverka beställningsbeteende. De som använder sig 

utav debiteringsmodellen måste förstå syftet med den och ha en utbildning i hur den 

fungerar. Genom olika servicenivåer i debiteringsmodellen skapas bättre förutsättningar 

för truckförarna att planera och fördela sina körningar under dagen. Detta genom att 

beställare tvingas planera sina beställningar så att de kan välja en servicenivå som kostar 

mindre och på så sätt hålla kostnaderna nere för transporter. En debiteringsmodell som är 

utformad med servicenivåer, fasta kostnader och rörliga kostnader kan därför skapa ett 

jämnare beställningsflöde genom att den kräver att beställare planerar dagens 

beställningar.  
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Hur kan en intern debiteringsmodell för interna transporter utformas för att spara 

kostnader genom ett förändrat beställningsbeteende? 

Genom att utforma en debiteringsmodell med olika servicenivåer kan ett 

beställningsbeteende förändras och skapa ett jämnare beställningsflöde genom att minska 

beställningstopparna. Detta ger truckförarna en ökad framförhållning till att bättre kunna 

ruttoptimera körningarna. Det medför att färre fordon behöver användas och att de fordon 

som finns kvar arbetar effektivare vilket sänker kostnaderna för interna transporter. Ett 

förändrat beställningsbeteende bidrar på så sätt till att minska kostnaderna för interna 

transporter (se figur 30). 

 

Figur 30. Visar hur en debiteringsmodell kan ge lägre kostnader (egen modell). 

8.2 Generell implikation av modellen 

Den nya debiteringsmodellen med fyra olika servicenivåer syftar till att förändra 

beställningsbeteende och skapa ett jämnare beställningsflöde. Modellen är framtagen för 

att passa tillverkningsföretag som har ett flöde som styrs utav interna beställningar där 

ledningen vill kunna vara med och styra detta flöde. Debiteringsmodellen fungerar som 

ett verktyg där modellens olika parametrar kan ändras för att kunna anpassas till olika 

situationer. Även om modellen är framtagen för interna beställningar är den inte endast 

begränsad till att användas inom intern logistik. Det stora bidraget med denna studie är en 

debiteringsmodell som tillsammans med mjuka faktorer som exempel ledarskap kan 

påverka ett beställningsmönster och anpassas utefter företagets önskemål. 

8.3 Företagsspecifik implikation av modellen 

Genom att implementera den nya debiteringsmodellen kommer företaget få bättre 

kontroll över de interna materialtransporterna. Vid användningen av modellen kommer 

företaget kunna vara med och påverka hur de vill att kunderna ska beställa genom att 

ändra procentsatsen på de olika servicenivåerna. Modellen kommer även ge förbättrad 

statistik genom att det går att se hur lång tid en specifik körning tar samt se hur stor del 

den effektiva körtiden är. Debiteringsmodellen kommer att kunna jämna ut 

beställningsflödet om beställare får stöd av sina chefer och ge truckförarna bättre 

förutsättningar för att kunna planera sina körningar. 
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8.3.1 Före implementeringen 

Det är viktigt att ledningen innan implementeringen går ut i organisationen och talar med 

de som kommer att beröras av den här förändringen. För att inte möta motstånd är det 

viktigt att inkludera medarbetarna i organisationen och föra en tydlig kommunikation 

med dem där ledningen påpekar de positiva aspekterna med debiteringsmodellen samt att 

de lyssnar på medarbetarna och låter dem komma med synpunkter. Innan 

implementeringen är det även viktigt att medarbetarna får en utbildning i hur den nya 

debiteringsmodellen fungerar. Detta för att skapa bra förutsättningar för att 

implementeringen ska bli framgångsrik då det krävs att användarna har en förståelse för 

hur debiteringsmodellen fungerar och varför den har införts. Innan implementeringen är 

det även viktigt att en utredning görs över vilka CostCenters som ska belastas när en 

beställning av en körning sker, detta eftersom att debiteringen kommer att ske 

automatiskt enligt den nya modellen. För att en beställning av en körning ska bli utförd 

inom den angivna tiden måste en funktion byggas in i STB som räknar ner tiden så att 

truckföraren tydligt ser när körningen måste vara utförd samt att beställningen börjar 

blinka rött när det är fem minuter kvar av tiden. 

8.3.2 Under implementeringen 

När den nya debiteringsmodellen har införts är det nödvändigt att göra kontinuerlig 

återkoppling. Detta är speciellt viktigt i början då vissa parametrar med största 

sannolikhet måste korrigeras för att den ska passa företaget optimalt. Parametrar som det 

måste kollas extra mycket på är medeltiden för en körning, minutpris för en körning, 

procentpåslag för servicenivåerna och hur fördelningen ser ut mellan de olika 

servicenivåerna. Vi föreslår att en återkoppling sker varje månad under det första året och 

att modellen ständigt korrigeras till dess att de optimala parametrarna kan säkerställas. 

Vidare är det viktigt att även i fortsättningen göra kontinuerliga återkopplingar även om 

de inte behöver ske lika tätt. För att skapa ett positivt klimat för beställare och 

truckförarna är det viktigt att ha en god kommunikation med dem, där de får återkoppling 

om hur de till exempel varit med och skapat ett jämnare beställningsflöde och hur de har 

bidragit till minskade kostnader. Genom att medarbetarna blir sedda och visas 

uppskattning kan ett positivt klimat skapas där medarbetarna blir motiverade till att göra 

ett bra arbete.  



 

71 

 

8.4 Förbättringsförslag åt fallföretaget 

Vid kartläggningen av nuläget uppmärksammades områden med förbättringspotential 

men som vi inte haft tid att gå in djupare på och dessa delges här. 

8.4.1 Handdator för beställning av transport 

För att kunna skapa bättre och rätta förutsättningar att lägga en beställning är ett förslag 

att beställare får tillgång till en handdator med ett webbaserat STB. Då kan en beställning 

utföras av beställaren vid maskinen utan att behöva lämna platsen. På så vis kan en 

beställning av en transport läggas i anslutning när en maskin är färdig med att bearbeta 

materialet. 

8.4.2 Ändra ansvarsområde ute i produktionen 

I varje produktionsenhet finns det en person som kör en travers
9
 från en hytt högt över 

golvet eller från marken med radiostyrning. Denna person lyfter runt material till och från 

maskiner i produktionen. Det innebär mycket planering och att personen har bra koll på 

vad som händer ute i produktionen. Vårt förslag är att fordonsföraren av traversen får 

ansvara för alla beställningar av transporter i produktionen då denne har full koll som 

exempel när bearbetning av material är slutfört, när material behövs till en maskin och så 

vidare. Det innebär att dagens beställare enbart behöver tänka på den maskinen personen 

kör, det blir mindre personal att utbilda i hur STB eller andra beställningsprogram 

fungerar, beställningar kan läggas oftare då en fordonsförare av traversen kan röra sig 

som den vill i produktionen och risken minskar att fel information skrivs på en körorder i 

STB när en beställning görs.  

8.4.3 Låt interntransport själv få ansvara för sina personalkostnader 

Idag är timpriset samma för alla förare inom transport och det går således inte att se 

enskilda kostnaderna som endast berör grensletruckar och sidlastare. Det gör att alla 

kunder får vara med och betala exempelvis truckförare av sidlastares övertidstimmar trots 

att kunden endast beställer körningar av grensletruckar. Det ger en snedvriden prisbild 

och därför skulle det vara att föredra om interntransport själv fick ansvara och göra en 

budget över sina egna personalkostnader.  

                                                      
9
 En slags kran som löper på räls.  
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8.4.4 Pengar som fallföretaget sparar in med hjälp av de nya 

servicenivåerna 

Då fordonsparken för både sidlastare och grensletruckar är gammal och ofta går sönder 

skulle nyinvestering av truckar av båda sorterna behövas. Ett förslag är att de pengar som 

fallföretaget kan spara in på genom att införa fyra olika servicenivåer skulle kunna gå till 

att långsiktigt byta ut gamla och slitna sidlastare och grensletruckar mot nya. Då skulle 

fordonsparken kunna minskas successivt utan att behöva behålla de mest gamla och slitna 

sidlastare och grensletruckar.  Ledtiden för reservdelar kan minskas och så även 

kostnader för reparationer av sidlastare och grensletruckar som går sönder.  Det blir även 

positivt för truckförarna som får en ny och mer komfortabel arbetsmiljö i hytten och 

utslitningsskador såsom rygg, nacke, axlar och knän kan lindras. 

8.4.5 Utbildning  

Generellt sett så är det alltid viktigt att utbilda personal i de verktyg som används och 

speciellt viktigt är det när något nytt ska implementeras. Genom utbildning kan ett företag 

dessutom vara med och påverka hur de vill att personalen ska arbeta. Då det 

uppmärksammats att beställarna ute i produktionen inte har kunskapen om alla de 

funktioner som finns i STB samt om var materialet ska i nästa steg är ett förslag att låta 

dem alla genomgå en utbildning. I utbildningen får de lära sig grunderna i STB samt 

fördjupa sig i hur de funktioner som de har användning av fungerar. Om alla beställare 

skapar sig rätt kunskaper om datasystemet kan systemets fulla kapacitet utnyttjas och 

detta anser vi är viktigt för att beställningsprocessen ska fungera bra. För att beställarna 

ska ange rätt lagerplats är det bra om de får gå en utbildning där de får kunskap om vilka 

lager som är lämpliga att ange beroende på vilken port som materialet ska till i nästa steg. 

Alternativt är att en karta sätts upp i produktionen där de visuellt kan se vilket lager som 

är lämpligt att välja vid olika situationer. Om beställaren ges dessa förutsättningar 

kommer antalet felskrivna beställningar att minskas och arbetet att underlättas för 

truckförarna. 

8.5 Fortsatta forskningsområden 

Under denna studie har ett flertal frågor kommit fram och som skulle vara intressanta att 

undersöka. Dessa är: 

 

 Hur förändras beställningsbeteendet genom en implikation av den nya 

debiteringsmodellen? 
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 Finns det fler faktorer som är viktiga för ett förändrat beställningsbeteende inom 

intern logistik? 

 Hur stor inverkan har debiteringsmodellen på företagskulturen? 
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Bilaga 3, Simulering av den rörliga kostnaden för grensletruckar 

Rörlig kostnad för Grensle Ändra parametrarna i denna flik så ändras de automatiskt i flikarna gällande pris för en körning

servicenivå tid påslag på minutpriset minutkostnad inkl påslag

1 30 min 70,00% 1,70 kr

2 1 timme 20,00% 1,20 kr

3 3 timmar 0,00% 1,00 kr Manstimmar 19000

4 1 dygn -30,00% 0,70 kr

Körtid med last 45,14%

total körtid i timmar 8576,00

minutkostnad utan hänsyn till servicenivåer 1,17 kr

minutkostnad 1,00 kr

antal körningar 2012 114369

medeltid för en körning i min 4,5

total rörlig kostnad 2012 600 000,00 kr

total fast kostnad 2012 300 000,00 kr

Scenario 1

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 100,00% 114369 874 922,85 kr

2 0,00% 0 0,00 kr

3 0,00% 0 0,00 kr

4 0,00% 0 0,00 kr

100,00% 114369 874 922,85 kr

Skillnad från total RK 274 922,85 kr

Scenario 2

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 75,00% 85776,75 656192,1375

2 12,00% 13724,28 74111,112

3 10,00% 11436,9 51466,05

4 3,00% 3431,07 10807,8705

100,00% 114369 792577,17

skillnad från total RK 192 577,17 kr

Scenario 3

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 50,00% 57184,5 437461,425

2 15,00% 17155,35 92638,89

3 30,00% 34310,7 154398,15

4 5,00% 5718,45 18013,1175

100,00% 114369 702511,5825

skillnad från total RK 102 511,58 kr

Scenario 4

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 20,00% 22873,8 174984,57

2 25,00% 28592,25 154398,15

3 50,00% 57184,5 257330,25

4 5,00% 5718,45 18013,1175

100,00% 114369 604726,0875

skillnad från total RK 4 726,09 kr

Scenario 5

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 10,00% 11436,9 87492,285

2 25,00% 28592,25 154398,15

3 60,00% 68621,4 308796,3

4 5,00% 5718,45 18013,1175

100,00% 114369 568699,8525

skillnad från total RK -31 300,15 kr

Scenario 6

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 0,00% 0 0

2 0,00% 0 0

3 100,00% 114369 514660,5

4 0,00% 0 0

100,00% 114369 514660,5

skillnad från total RK -85 339,50 kr

Scenario 7

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 5,00% 5718,45 43 746,14 kr

2 5,00% 5718,45 30 879,63 kr

3 45,00% 51466,05 231 597,23 kr

4 45,00% 51466,05 162 118,06 kr

100,00% 114369 468 341,06 kr

skillnad från total RK -131 658,95 kr
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Bilaga 4, Simulering av den rörliga kostnaden för sidlastare 

Rörlig kostnad för sidlastare Ändra parametrarna i denna flik så ändras de automatiskt i flikarna gällande pris för en körning

servicenivå tid påslag på minutpriset minutkostnad inkl påslag

1 30 min 120,00% 2,20 kr

2 1 timme 50,00% 1,50 kr

3 3 timmar 0,00% 1,00 kr Manstimmar 32000

4 1 dygn -30,00% 0,70 kr

Körtid med last 24,33%

total körtid i timmar 7784,00

minutkostnad utan hänsyn till servicenivåer 1,07 kr

minutkostnad 1,00 kr

antal körningar 2012 116128

medeltid för en körning i min 4,02

total rörlig kostnad 2012 500 000,00 kr

total fast kostnad 2012 200 000,00 kr

Scenario 1

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 100,00% 116128 1 027 036,03 kr

2 0,00% 0 0,00 kr

3 0,00% 0 0,00 kr

4 0,00% 0 0,00 kr

100,00% 116128 1 027 036,03 kr

Skillnad från total RK 527 036,03 kr

Scenario 2

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 75,00% 87096 770277,024

2 12,00% 13935,36 84030,2208

3 10,00% 11612,8 46683,456

4 3,00% 3483,84 9803,52576

100,00% 116128 910794,2266

Skillnad från total RK 410 794,23 kr

Scenario 3

servicnivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 50,00% 58064 513518,016

2 15,00% 17419,2 105037,776

3 30,00% 34838,4 140050,368

4 5,00% 5806,4 16339,2096

100,00% 116128 774945,3696

skillnad från total RK 274 945,37 kr

Scenario 4

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 20,00% 23225,6 205407,2064

2 25,00% 29032 175062,96

3 50,00% 58064 233417,28

4 5,00% 5806,4 16339,2096

100,00% 116128 630226,656

skillnad från total RK 130 226,66 kr

Scenario 5

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 10,00% 11612,8 102703,6032

2 25,00% 29032 175062,96

3 60,00% 69676,8 280100,736

4 5,00% 5806,4 16339,2096

100,00% 116128 574206,5088

skillnad från total RK 74 206,51 kr

Scenario 6

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 0,00% 0 0

2 0,00% 0 0

3 100,00% 116128 466834,56

4 0,00% 0 0

100,00% 116128 466834,56

skillnad från total RK -33 165,44 kr

Scenario 7

servicenivå procentfördelning över beställningar antal körningar RK fördelat över olika servicenivåer

1 5,00% 5806,4 51 351,80 kr

2 5,00% 5806,4 35 012,59 kr

3 45,00% 52257,6 210 075,55 kr

4 45,00% 52257,6 147 052,89 kr

100,00% 116128 443 492,83 kr

skillnad från total RK -56 507,17 kr  
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Bilaga 5, Simulering av kostnaden för en körning med grensletruck, 

modell 1 

 

GRENSLE

Fasta kostnader 300 000,00 kr 33,33%

Rörliga kostnader 600 000,00 kr 66,67%

Totalt FK & RK 900 000,00 kr 100,00%

Förarkostnad 7 562 000,00 kr

Totalt inkl förarkostnad 8 462 000,00 kr

Antal manstimmar 19000

Kostnad förare/timme 398,00 kr

Antal körningar 114369

Total körtid i timmar 8576,00

Medeltid för en körning i min 4,5

Minutkostnad för en körning 1,00 kr

servicenivå Tid Påslag på minutpriset Minutkostnad inkl påslag

1 30 min 70,00% 1,70 kr

2 1 timme 20,00% 1,20 kr

3 3 timmar 0,00% 1,00 kr

4 1 dygn -30,00% 0,70 kr

Fast kostnad/körning 2,62 kr

Kostnad för förare/min 14,70 kr

Totala kostnaden för en medeltidskörning på 4,5 min med olika servicenivåer

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 2,62 kr 2,62 kr 2,62 kr 2,62 kr

Rörlig kostnad 7,65 kr 5,40 kr 4,50 kr 3,15 kr

Kostnad för förare 66,13 kr 66,13 kr 66,13 kr 66,13 kr

Total kostnad 76,41 kr 74,16 kr 73,26 kr 71,91 kr

Totala kostnaden för en körning på 20 min

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 2,62 kr 2,62 kr 2,62 kr 2,62 kr

Rörlig kostnad 34,00 kr 24,00 kr 20,00 kr 14,00 kr

Kostnad för förare 293,92 kr 293,92 kr 293,92 kr 293,92 kr

Total kostnad 330,54 kr 320,54 kr 316,54 kr 310,54 kr

Totala kostnaden för alla körningar på ett år om alla kunder väljer servicenivå; 1,2,3 eller 4

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 300 000,00 kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr 300 000,00 kr

Rörlig kostnad 874 752,00 kr 617 472,00 kr 514 560,00 kr 360 192,00 kr

Kostnad för förare 7 562 000,00 kr 7 562 000,00 kr 7 562 000,00 kr 7 562 000,00 kr

Total kostnad 8 736 752,00 kr 8 479 472,00 kr 8 376 560,00 kr 8 222 192,00 kr

Utfall 274 752,00 kr 17 472,00 kr -85 440,00 kr -239 808,00 kr
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Bilaga 6, Simulering av kostnaden för en körning med sidlastare, 

modell 1 

 

SIDLASTARE

Fasta kostnader 200 000,00 kr 28,57%

Rörliga kostnader 500 000,00 kr 71,43%

Totalt FK & RK 700 000,00 kr 100,00%

Förarkostnad 12 736 000,00 kr

Totalt inkl förarkostnad 13 436 000,00 kr

Antalet manstimmar 32000

Kostnad förare/timme 398,00 kr

Antal körningar 116128

Total körtid i timmar 7784,00

Medeltid för en körning i min 4,02

Minutkostnad för en körning 1,00 kr

servicenivå Tid Påslag på minutpriset Minutkostnad inkl påslag

1 30 min 120,00% 2,20 kr

2 1 timme 50,00% 1,50 kr

3 3 timmar 0,00% 1,00 kr

4 1 dygn -30,00% 0,70 kr

Fast kostnad/körning 1,72 kr

Kostnad för förare/min 27,27 kr

Totala kostnaden för en medeltidskörning på 4,02 min med olika servicenivåer

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 1,72 kr 1,72 kr 1,72 kr 1,72 kr

Rörlig kostnad 8,84 kr 6,03 kr 4,02 kr 2,81 kr

Kostnad för förare 109,62 kr 109,62 kr 109,62 kr 109,62 kr

Total kostnad 120,19 kr 117,38 kr 115,37 kr 114,16 kr

Totala kostnaden för en körning på 20 min

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 1,72 kr 1,72 kr 1,72 kr 1,72 kr

Rörlig kostnad 44,00 kr 30,00 kr 20,00 kr 14,00 kr

Kostnad för förare 545,39 kr 545,39 kr 545,39 kr 545,39 kr

Total kostnad 591,11 kr 577,11 kr 567,11 kr 561,11 kr

Totala kostnaden för alla körningar på ett år om alla kunder väljer servicenivå; 1,2,3 eller 4

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 200 000,00 kr 200 000,00 kr 200 000,00 kr 200 000,00 kr

Rörlig kostnad 1 027 488,00 kr 700 560,00 kr 467 040,00 kr 326 928,00 kr

Kostnad för förare 12 736 000,00 kr 12 736 000,00 kr 12 736 000,00 kr 12 736 000,00 kr

Total kostnad 13 963 488,00 kr 13 636 560,00 kr 13 403 040,00 kr 13 262 928,00 kr

Utfall 527 488,00 kr 200 560,00 kr -32 960,00 kr -173 072,00 kr
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Bilaga 7, Simulering av kostnaden för en körning med grensletruck, 

modell 2 

GRENSLE

Fasta kostnader grensle 300 000,00 kr 4,86%

Fasta kostnader förare 5 277 777,78 kr 85,43%

Rörliga kostnader grensle 600 000,00 kr 9,71%

Totalt 6 177 777,78 kr

Antalet manstimmar 19000

Antal körningar 114369

Total körtid i timmar 8576,00

Medeltid för en körning i min 4,5

Minutkostnad för en körning 1,00 kr

En förare kostar under ett år 500 000,00 kr

Timpris för en förare (jobbar 1800 timmar/år) 277,78 kr

servicenivå Tid Påslag på minutpriset Minutkostnad inkl påslag

1 30 min 70,00% 1,70 kr

2 1 timme 20,00% 1,20 kr

3 3 timmar 0,00% 1,00 kr

4 1 dygn -30,00% 0,70 kr

Fast kostnad/körning 48,77 kr

Totala kostnaden för en medeltidskörning på 4,5 min med olika servicenivåer

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 48,77 kr 48,77 kr 48,77 kr 48,77 kr

Rörlig kostnad 7,65 kr 5,40 kr 4,50 kr 3,15 kr

Total kostnad 56,42 kr 54,17 kr 53,27 kr 51,92 kr

Totala kostnaden för en körning på 20 min

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 48,77 kr 48,77 kr 48,77 kr 48,77 kr

Rörlig kostnad 34,00 kr 24,00 kr 20,00 kr 14,00 kr

Total kostnad 82,77 kr 72,77 kr 68,77 kr 62,77 kr

Totala kostnaden för alla körningar på ett år om alla kunder väljer servicenivå; 1,2,3 eller 4

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 5 577 777,78 kr 5 577 777,78 kr 5 577 777,78 kr 5 577 777,78 kr

Rörlig kostnad 874 752,00 kr 617 472,00 kr 514 560,00 kr 360 192,00 kr

Total kostnad 6 452 529,78 kr 6 195 249,78 kr 6 092 337,78 kr 5 937 969,78 kr

Utfall 274 752,00 kr 17 472,00 kr -85 440,00 kr -239 808,00 kr
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Bilaga 8, Simulering av kostnaden för en körning med sidlastare, 

modell 2 

SIDLASTARE

Fasta kostnader sidlastare 200 000,00 kr 2,09%

Fasta kostnader förare 8 888 888,89 kr 92,70%

Rörliga kostnader sidlastare 500 000,00 kr 5,21%

Totalt 9 588 888,89 kr 100,00%

Antalet manstimmar 32000

Antal körningar 116128

Total körtid i timmar 7784,00

Medeltid för en körning i min 4,02

Minutkostnad för en körning 1,00 kr

En förare kostar under ett år 500 000,00 kr

Timpris för en förare (jobbar 1800 timmar/år) 277,78 kr

servicenivå Tid Påslag på minutprisetMinutkostnad inkl påslag

1 30 min 120,00% 2,20 kr

2 1 timme 50,00% 1,50 kr

3 3 timmar 0,00% 1,00 kr

4 1 dygn -30,00% 0,70 kr

Fast kostnad/körning 78,27 kr

Totala kostnaden för en medeltidskörning på 4,02 min med olika servicenivåer

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 78,27 kr 78,27 kr 78,27 kr 78,27 kr

Rörlig kostnad 8,84 kr 6,03 kr 4,02 kr 2,81 kr

Total kostnad 87,11 kr 84,30 kr 82,29 kr 81,08 kr

Totala kostnaden för en körning på 20 min

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 78,27 kr 78,27 kr 78,27 kr 78,27 kr

Rörlig kostnad 44,00 kr 30,00 kr 20,00 kr 14,00 kr

Total kostnad 122,27 kr 108,27 kr 98,27 kr 92,27 kr

Totala kostnaden för alla körningar på ett år om alla kunder väljer servicenivå; 1,2,3 eller 4

Servicenivå 1 2 3 4

Fast kostnad 9 088 888,89 kr 9 088 888,89 kr 9 088 888,89 kr 9 088 888,89 kr

Rörlig kostnad 1 027 488,00 kr 700 560,00 kr 467 040,00 kr 326 928,00 kr

Total kostnad 10 116 376,89 kr 9 789 448,89 kr 9 555 928,89 kr 9 415 816,89 kr

Utfall 527 488,00 kr 200560 -32 960,00 kr -173 072,00 kr
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Bilaga 9, Simulering av kostnaden för en körning med grensletruck, 

modell 3 

GRENSLE

Fasta kostnader grensle 300 000,00 kr 4,86%

Fasta kostnader förare 5 277 777,78 kr 85,43%

Rörliga kostnader grensle 600 000,00 kr 9,71%

Totalt 6 177 777,78 kr

Antalet manstimmar 19000

Antal körningar 114369

Total körtid i timmar 8576,00

Medeltid för en körning i min 4,5

Minutkostnad för en körning 1,00 kr

En förare kostar under ett år 500 000,00 kr

Timpris för en förare (jobbar 1800 timmar/år) 277,78 kr

Fast kostnad/körning 48,77 kr

Rörlig kostnad/minut 1,17 kr

Totala kostnaden för en medeltidskörning på 4,5 min 

Fast kostnad 48,77 kr

Rörlig kostnad 5,25 kr

Total kostnad 54,02 kr

Totala kostnaden för en körning på x min 20 min

Fast kostnad 48,77 kr

Rörlig kostnad 23,32 kr

Total kostnad 72,09 kr

Totala kostnaden för alla körningar på ett år 

Fast kostnad 5 577 777,78 kr

Rörlig kostnad 600 000,00 kr

Total kostnad 6 177 777,78 kr

Utfall 0,00 kr
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Bilaga 10, Simulering av kostnaden för en körning med sidlastare, 

modell 3 

SIDLASTARE

Fasta kostnader sidlastare 200 000,00 kr 2,09%

Fasta kostnader förare 8 888 888,89 kr 92,70%

Rörliga kostnader sidlastare 500 000,00 kr 5,21%

Totalt 9 588 888,89 kr 100,00%

Antalet manstimmar 32000

Antal körningar 116128

Total körtid i timmar 7784,00

Medeltid för en körning i min 4,02

Minutkostnad för en körning 1,00 kr

En förare kostar under ett år 500 000,00 kr

Timpris för en förare (jobbar 1800 timmar/år) 277,78 kr

Fast kostnad/körning 78,27 kr

Rörlig kostnad/minut 1,07 kr

Totala kostnaden för en medeltidskörning på 4,02 min 

Fast kostnad 78,27 kr

Rörlig kostnad 4,30 kr

Total kostnad 82,57 kr

Totala kostnaden för en körning på 20 min

Fast kostnad 78,27 kr

Rörlig kostnad 0,00 kr

Total kostnad 78,27 kr

Totala kostnaden för alla körningar på ett år 

Fast kostnad 9 088 888,89 kr

Rörlig kostnad 500 000,00 kr

Total kostnad 9 588 888,89 kr

Utfall 0,00 kr  


