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Titel Kostnadseffektivisering av truckanvändning:  

En fallstudie på Kalmar AB 

Bakgrund/Problemdiskussion 

Kalmar AB är beläget i Lidhult och är världens största anläggning som 

tillverkar gaffeltruckar. Utöver detta tillverkas även truckar som 

hanteringslösningar av containrar i hamnar och terminaler, där de idag 

är marknadsledande. Förtaget har idag 87 interntruckar, varav 52 

egenägda och 35 leasade, som används inom produktionen vid 

förflyttning av material. Då de här truckarna har skiljande användning 

är Kalmar AB i behov av att undersöka truckarnas kostnader, baserat på 

deras nyttjande, för att på så vis bli mer kostnadseffektiva inom detta 

avseende. Vid eventuell service och reparation av truckarna används 

idag koncernens serviceavdelning, men leder till höga kostnader som 

företaget menar på kan reduceras ifall detta sköts internt. Därmed är 

företaget i behov av att undersöka hur kostnaderna skulle påverkas ifall 

detta område skulle förläggas internt. 

Syfte Denna uppsats syftar till att fastställa vilka kostnadsdrivare som 

påverkar truckarnas kostnader samt att fastställa varje trucks totala 

kostnad. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur truckarnas 

service- och reparationskostnader förändras genom en intern 

förläggning av truckarnas service för att se ifall möjliga 

kostnadsreduceringar kan erhållas. Uppsatsen syftar även till att ge 

förslag på hur Kalmar AB operativt skulle kunna arbeta med att 
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utvärdera truckarna, för att på så vis erhålla en möjlig reducering av 

truckparkens totala kostnad. 

Metod Författarna använde sig av en fallstudie som undersökningsdesign. 

Uppsatsen hade ett positivistiskt synsätt med ett deduktivt angreppssätt. 

Forskningsmetoden var av både kvalitativ och kvantitativ karaktär, med 

en datainsamling bestående av både primär- och sekundärdata. De 

utförda intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär, med ett icke-

sannolikhetsurval, där ett antal personer intervjuades. Utöver 

intervjuerna erhölls även interna dokument bestående av 

kostnadsinformation. Genomgående har författarna förhållit sig till 

forskningsetiska regler, för att på så vis inte skada forskningen eller 

Kalmar AB.  

Slutsats De kostnadsdrivare som har identifierats i samband med nyttjandet av 

företagets truckar är: (1) antalet leasingmånader, (2) antalet 

servicetillfällen, (3) antalet reparationer, samt (4) antalet avskrivningsår. 

Den totala kostnaden för de valda truckarna var 2 812 348 kr för de 

leasade, och 1 953 827 för de egenägda.  

Ifall Kalmar AB skulle förlägga serviceavdelningen internt skulle det 

här kunna leda till en kostnadsbesparing (för de tio truckar som 

genererat högst service- och reparationskostnader) på 703 199 kr. Dock 

skall här tas i beaktning att, på grund av bristande access till korrekta 

kostnadsuppgifter, baseras detta endast på skillnader i lönekostnad. 

När Kalmar AB operativt ska utvärdera truckarna bör det här göras 

utifrån vilken nyttjandekostnad och kostnadsskillnad som uppstår med 

varje truck. Ifall truckens kostnadsskillnad överstiger dess 

nyttjandekostnad bör trucken i så fall utvärderas om den ska vara kvar i 

verksamheten. Dock skall det vid utvärderandet tas i beaktning ifall 

trucken är viktig för en fortsatt verksamhet, samt ifall den är unik inom 

dess användningsområde. 
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1. Inledning  
I det inledande kapitlet ges först en beskrivning av Kalmar AB och en bakgrund till 
uppsatsens ämne. Därefter beskrivs den nuvarande situationen och de problem som 
idag förekommer, som i sin tur leder ut till arbetets problemfrågor och syfte. 
Slutligen presenteras uppsatsens fortsatta disponering.  

 

1.1 Företagsbeskrivning 

Kalmar AB är beläget i Lidhult där de idag, med sina 230 000m2, är världens största 

fabrik som tillverkar truckar. Företaget grundades 1949 men hade då fokus mot 

trätillverkning, med en begränsad truckproduktion. Efter några år blev 

trucktillverkningen mer omfattande än trätillverkningen och då beslutade företaget att 

endast fokusera på tillverkningen av truckar. År 2009 köpte den finska koncernen 

Cargotec upp Kalmar AB där även företagen Hiab och MacGregor ingår (Svensson; 

logistics manager, intervju 2013-02-05).  

Idag riktar sig Kalmar AB mot att tillverka kundanpassade gaffeltruckar för att 

effektivisera hanteringen av godsmaterial på land. Utöver den här produktionen 

erbjuder även företaget truckar som hanteringslösningar av containrar i hamnar och 

terminaler. Där är de idag marknadsledande. Företaget tillverkar dessutom 

logstackers till trä- och pappersindustrin och terminaltraktorer till distributions- och 

logistikterminaler (Svensson; logistics manager, intervju 2013-02-05).  

Företaget har idag en tillverkningskapacitet på 30 truckar i veckan, och 2012 uppgick 

tillverkningen till 1300 truckar. Det är stor variation på de truckar som tillverkas, där 

bland annat lyftkapaciteten kan skifta mellan 5 till 52 ton beroende på 

tillämpningsområde. Produkterna kan produceras utifrån kundernas egna 

specifikationer eftersom tillverkningen sker först när en kundorder inkommit, och är 

färdigställd efter tio veckor. Den korta produktionstiden beror till stor del på att 

företaget har hämtat inspiration från Toyota som tillverkar utefter en line samt 

förespråkar för ordning och reda på de olika produktionsenheterna (Svensson; 

logistics manager, intervju 2013-02-05). 
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1.2 Bakgrund 

Kalmar AB har idag tillgång till 87 truckar inom produktionen som används internt 

vid förflyttning av material. 52 av dessa truckar ägs idag av företaget medan 

resterande blir leasade från flera externa parter för en månadskostnad. Nyttjandet av 

truckarna skiljer sig dock där en del av truckarna endast nyttjas tre timmar i veckan 

medan en del truckar nyttjas 30 timmar i veckan. Månadskostnaden för de leasade 

truckarna är dock fast och oberoende av användningstiden, så i ett försök att bli mer 

kostnadseffektiva i det här avseendet ska företaget börja undersöka truckarnas 

nyttjande samt storleken på truckparken (Svensson; logistics manager, intervju 2013-

02-05).  

Då Kalmar AB har behov av att undersöka ifall de kan bli mer kostnadseffektiva 

inom den interna truckanvändningen är det därmed av vikt att genom kalkylmetoder 

beräkna truckarnas nuvarande kostnad. En metod för det här, enligt Ax et al. (2009), 

är genom att en produktkalkyl används för att kalkylera kostnaden för ett specifikt 

kalkylobjekt. Ett kalkylobjekt kan exempelvis här innebära en vara, kund, tjänst, 

order, projekt, aktivitet, ansvarsenhet eller avdelning. Denna form av kalkyl kan 

användas inom olika situationer, som exempelvis; prissättning, lönsamhetsberäkning, 

kostnadskontroll, produktval, eller val av verksamhetsvolym (Ax et al. 2009). 

Enligt Samuelsson (2004) finns det inom produktkalkylering två distinkt olika 

metoder, självkostnadskalkylering och bidragskalkylering. Skillnaden mellan de här 

metoderna är att självkostnadskalkylering fördelar samtliga kostnader medan 

bidragskalkylering enbart fördelar direkta kostnader (Samuelsson, 2004). Då Kalmar 

AB behöver se till hur truckarnas samtliga kostnader är fördelade är det därmed mest 

lämpligt att utföra en självkostnadskalkyl.  

Enligt Bhimani et al. (2008) kan självkostnadskalkylering delas in i huvudgrupperna 

periodkalkylering och orderkalkylering. Metoderna som används inom 

periodkalkylering är främst divisionsmetoden, normalmetoden och 

ekvivalentmetoden, vilka med sin enkla utformning lämpar sig i situationer där 
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produktionen är ensidig med endast en eller ett fåtal liknande produkter och 

kännetecknas av en kontinuerlig tillverkning. Inom orderkalkylering används främst 

påläggsmetoden och ABC-kalkylering, vilka är mer lämpliga vid mer komplicerade 

tillverkningsmiljöer eller när olika produkters användning av företagets resurser 

skiljer sig åt (Andersson, 2008). Hur det här förhåller sig redovisas nedan i figur 1.1.  

 

 

 

Kalmar AB som tillverkar ett flertal olika produkter, och att användningen av 

företagets interna truckar skiljer sig åt mellan stationerna, kan det därmed vara mest 

lämpligt att använda orderkalkylering. Då företaget behöver få reda på vilka 

kostnader det är som påverkar och driver truckanvändningen, är det därmed deras 

kostnadsdrivare som behöver identifieras. Enligt Ax & Ask (1995) är en 

kostnadsdrivare en variabel som används för att spåra aktivitetskostnader till 

produkter samt förklarar hur kostnaderna orsakas i aktiviteterna. Författarna beskriver 

vidare att aktivitetskostnader är ett begrepp som används inom den aktivitetsbaserade 

kalkyleringen, ABC-kalkylering.  

Periodkalkylering Orderkalkylering

Självkostnadskalkylering

Divisionsmetoden

Normalmetoden

Ekvivalent-metoden

ABC-kalkylering

Påläggsmetoden

Figur 1.1 Kalkylmetoder inom självkostnadskalkylering (Andersson, 2008) 
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Enligt MacArthur (1996) är ABC-kalkylering en metod som kalkylerar ett företags 

kostnader utefter de resurser som används till de specifika produkterna. Även de fasta 

kostnaderna tilldelas till specifika produkter, jämfört med traditionella 

kostnadskalkyler där de sprids ut jämnt till alla produkter baserat på volymen 

(Calvasina et al. 1989). Enligt Ax et al. (2009) betraktas företag inom ABC-

kalkylering som en uppsättning av aktiviteter. Forskarna menar på att en aktivitet kan 

vara en arbetsuppgift eller ett arbetsmoment. För att sedan mäta kalkylobjektens 

utnyttjande av aktiviteterna används kostnadsdrivare (fördelningsnycklar), som då ses 

som faktorer som driver och orsakar aktiviteternas kostnader. Kostnadsdrivarna 

förklarar även varför aktivitetskostnaderna uppgår till vissa belopp och avgör 

aktiviteternas omfattning (utförandefrekvens) (Ax et al. 2009). 

Den största skillnaden mellan traditionella kostnadskalkyler och ABC-kalkyler är att 

ABC anser att aktiviteterna är det som inbringar kostnader på produkten och de 

traditionella kostnadskalkylerna anser att det är produkterna som skapar kostnader i 

ett företag (Suthummanon et al. 2011). Calvasina et al. (1989) menar på att ABC-

kalkylering även ger en insikt i hur alla aktiviteter påverkar den slutliga kostnaden på 

en produkt.  

Enligt Walker (1999) kan ABC användas för att (1) identifiera lönsamheten i 

produkter eller tjänster, kanaler, nya produkter, kundgrupper samt som beslut för 

prissättning, (2) ge insikt i hela processen för att identifiera vart kostnadsförbättringar 

kan ske samt (3) skapa ett beslutsunderlag inför större investeringar.   

Då Kalmar AB idag inte har någon uppfattning om kostnaderna som uppbringas av 

den interna truckanvändningen, som klassas som en aktivitet, kan en ABC-kalkyl 

bidra till att förbättra just detta. Det här då Ax et al. (2009) menar på att den 

information som används i en ABC-kalkyl inte endast är relevant i 

kalkylsammanhang, utan kalkylen har även visat sig vara användbar i syfte att 

förbättra ett företags aktiviteter och processer. 
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Då Kalmar AB har som mål att ta beslut om hur truckparkens sammansättning kan 

förändras är det av vikt att undersöka hur truckarnas användning ser ut i dagsläget. En 

metod för att undersöka detta är genom att beräkna truckarnas nyttjandegrad. Enligt 

Van der Bij & Vissers (1999) beskriver nyttjandegraden den andel eller del av totalt 

möjliga lediga enheter som är ockuperade, belagda. Ljungberg (2000) menar på att 

anledningen till att nyttjandegraden mäts är på grund av antingen tomgång eller 

småstopp. Vidare beskriver författarna att nyttjandegraden beskriver hur stor del av 

den tillgängliga operativa tiden som i verkligheten utnyttjas. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Som tidigare beskrivits har Kalmar AB idag en truckpark på 87 interna truckar som 

sköter hanteringen av förflyttning av material inom monteringens stationer. Bland de 

här truckarna finns både hand-, el- och dieseldrivna truckar. Problemet som Kalmar 

AB idag upplever är att de inte har någon uppfattning om i vilken utsträckning som 

truckarna genererar kostnader. Därmed krävs det att först identifiera truckarnas 

kostnadsdrivare för att på så vis kunna utföra kostnadsberäkningarna med en ABC-

kalkyl. Enligt Ax et al. (2009) finns det ingen given uppsättning av kostnadsdrivare 

för alla företag och därmed är det inte möjligt att använda kostnadsdrivare från 

tidigare studier. Användning av redan identifierade kostnadsdrivare kan leda till att 

kostnadsdrivare som är viktiga hos Kalmar AB blir förbisedda och i sin tur leda till 

felaktiga kostnadsberäkningar. Därmed krävs det att rätt kostnadsdrivare blir 

identifierade genom antingen intervjuer med företagets personal eller genom direkta 

observationer.  

Då Kalmar AB anser att handtruckarnas värde inte är något som finansiellt påverkar 

företaget kommer de här att inte inbegripas i kostnadsberäkningarna. Istället är det av 

större vikt att beräkna användningen av de el- och dieseldrivna truckarna, som 

besitter ett större värde (Svensson; logistics manager, intervju 2013-02-05). 
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Vid service eller eventuella reparationer av Kalmar AB:s truckar används idag 

koncernens egenägda serviceavdelning, belägen i Göteborg. Denna serviceavdelning 

används av hela koncernen, samt kunderna, och bistår med service och reparationer 

av truckar. Att denna serviceavdelning ska användas av Kalmar AB grundas i ett 

strategiskt beslut som togs av koncernens ledning. De ansåg att serviceavdelningens 

rykte skulle sjunka om den egna koncernen valde att inte använda den. Problemet är 

dock att användningen av serviceavdelningen leder till höga kostnader som skulle 

kunna motverkas om Kalmar AB själva hade genomfört reparationerna (Svensson; 

logistics manager, intervju 2013-02-28). Enligt Svensson (logistics manager, intervju 

2013-02-28) skulle Kalmar AB själva kunna utföra de nödvändiga reparationerna 

samt service på truckarna då han menar på att Kalmar AB är den enda aktören i 

koncernen som tillverkar truckar. På så vis besitter de den rätta kompetensen samt att 

de själva lagerhåller de delar som behövs för att utföra reparationerna. Men för att 

Kalmar AB själva ska utföra reparationer och service av truckar krävs det att 

kostnadsreduceringarna kan bevisas genom en jämförelse av kostnaderna mellan att 

använda serviceavdelningen och att utföra arbetet internt. Denna jämförelse är 

väsentlig då serviceavdelningen är en del av koncernen, och att ifall Kalmar AB 

därmed beslutar om att själva ta hand om detta område kommer det att finansiellt 

negativt påverka koncernens serviceavdelning. Dock kan beslutet leda till ett 

förbättrat finansiellt resultat för Kalmar AB (Svensson; logistics manager, intervju 

2013-02-28).  

Som beskrivits tidigare har Kalmar AB ingen uppfattning om i vilken utsträckning 

som truckarna används eller hur höga kostnader som truckarna i verkligheten 

genererar. Istället för att användningen av truckar är planerade utifrån dagens behov 

så har varje station kvar alla truckar från då Kalmar AB:s produktion utnyttjades till 

dess maxkapacitet. Men nu när försäljningen sjunkit skiljer sig nyttjandet av 

truckarna mellan stationerna, samt vilken sorts truck som finns tillgänglig. 

Exempelvis används flertalet av truckarna endast tre timmar i veckan medan de står 

stilla den resterande tiden. Problemet är att de leasade truckarna har en 
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månadskostnad oberoende av användningen och de egenägda truckarna binder 

onödigt kapital om de inte används (Svensson; logistics manager, intervju 2013-02-

05). Med det här så kan flera av truckarna därmed generera högre kostnader än den 

nytta som de skapar. Med detta som grund är Kalmar AB i behov av att skapa ett 

verktyg som kan användas vid utvärdering av truckarna. Här är det av vikt att 

undersöka truckarnas nyttjandegrad för att på så vis få ett underlag om vilka truckar 

som genererar högre kostnad än nytta och vidare ta beslut angående truckarna för att 

bli mer kostnadseffektiva. När nyttjandegraden väl är fastställd kan denna användas 

till att beräkna de kostnader som truckarna skapar utifrån deras användande och på så 

vis kan vidare beslut tas kring vilka truckar som ska behållas. Här är det dock av vikt 

att inte endast fokusera på nyttjandegraden då en del truckar är unika inom dess 

användningsområde och därmed viktiga för en fortsatt produktion (Svensson; 

logistics manager, intervju 2013-02-05).  

 

1.4 Problemfrågor 

• Vilka kostnadsdrivare är det som påverkar truckarnas kostnader samt vad är 

deras totala kostnad?  

• Hur förändras truckarnas service- och reparationskostnader genom en intern 

förläggning av truckarnas service? 

• Hur skulle Kalmar AB operativt kunna arbeta med att utvärdera truckarna, 

med avseende på dess nyttjandegrad?  

 

1.5 Syfte 

Denna uppsats syftar till att fastställa vilka kostnadsdrivare som påverkar truckarnas 

kostnader samt att fastställa varje trucks totala kostnad. Vidare syftar uppsatsen till att 

undersöka hur truckarnas service- och reparationskostnader förändras genom en 

intern förläggning av truckarnas service för att se ifall möjliga kostnadsreduceringar 

kan erhållas. Uppsatsen syftar även till att ge förslag på hur Kalmar AB operativt 



 

 

 

  16 (100) 
 

skulle kunna arbeta med att utvärdera truckarna, för att på så vis erhålla en möjlig 

reducering av truckparkens totala kostnad. 

 

1.6 Disposition 

Nedan, i figur 1.2, presenteras huvuddragen av hur uppsatsens disposition är 

uppbyggd med de olika kapitlen. Efter att uppsatsens inledningskapitel har 

presenterats ges ett genomgående metodkapitel som beskriver hur författarna har gått 

tillväga vid utformandet av denna uppsats. Därefter presenteras varje fråga var för sig 

i ett enskilt kapitel med den teori och empiri som tillhör respektive problemfråga. 

Sedan följs en analys av det empiriska materialet med kapitlets tillhörande teoretisk 

referensram. Valet med att författarna delade upp frågorna i enskilda kapitel 

grundades på att öka förståelsen gentemot läsaren samt skapa en struktur som ger en 

klar bild över vilken information som tillhör varje problemfråga.  

Då problemfrågorna till denna uppsats bygger på varandra har utformningen därmed 

varit en linjär process, där den första problemfrågan har behandlats i ett enskilt 

kapitel innan något arbete har blivit utfört med uppsatsens resterande två frågor. Efter 

att problemfrågorna har presenterats med tillhörande teori och empiri samt 

analyserats redovisas uppsatsens slutsats med författarnas resultat, baserat på 

problemfrågorna, samt kritik till det egna arbetet. Slutligen presenteras författarnas 

rekommendationer till Kalmar AB, uppsatsens samhälleliga aspekter samt förslag på 

vidare forskning.  
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras vilka metoder författarna har använt för att kunna besvara 
uppsatsens problemfrågor och syfte. I varje del ges en direkt beskrivning av 
författarnas arbetssätt och kompletteras med styrkande teori. Slutligen sammanfattas 
de val som har gjorts i en beskrivande bild. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Den viktigaste informationen som samlades in av författarna var delvis hämtad från 

Kalmar AB:s interna dokument, då i form av månadskostnaderna för de leasade 

truckarna, servicekostnader och reparationskostnader. Truckarnas användning visade 

sig vara ofullständig bland de interna dokumenten, då de var estimeringar som 

gjordes av företaget. Författarna försökte lösta det här genom att de sökte sig till 

serviceavdelningen, dit truckarna anländer efter dem gått ett antal timmar, och 

undersöka hur lång tid det tog mellan dessa tillfällen. Dock fick författarna aldrig 

tillgång till den här informationen vilket resulterade i att estimeringar var tvungna att 

göras. Vilken information som är estimeringar kommer att tydligt beskrivas 

genomgående i arbetet för att ge en så korrekt bild som möjligt. Författarna fick dock 

tillgång till servicekostnaderna vilka var hämtade från koncernens serviceavdelning, 

då i form av deras interna dokumentation. All den här informationen presenterades i 

uppsatsen objektivt och utan värderingar från författarna. Anledningen till att ingen 

subjektiv bedömning skedde var då uppsatsens syfte låg i att undersöka hur Kalmar 

AB:s totala truckkostnader kommer att förändras vid möjliga åtgärder. Här skulle 

egna känslor och värderingar endast visa en skev bild av verkligheten. Det här krävde 

att all information presenterades objektivt och enligt Bryman & Bell (2005) tyder det 

här på att ett positivistiskt synsätt användes av författarna. Jacobsen (2002) beskriver 

ett positivistiskt synsätt som att forskaren för fram ett antal hypoteser som synliggör 

mätbara samband, för att sedan testa om dessa har teoretiskt stöd genom en planlagd 

undersökning. Vidare kopplar han ihop det positivistiska synsättet med det deduktiva 

angreppssättet. 
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Författarna började med att utforma en frågeställning i enighet med Anders 

Svenssons, logistics manager, önskemål och fördjupade sig sedan i teorin. Genom att 

fördjupa sig i teorin innan insamlingen av empiri fick författarna en uppfattning om 

vilken empiri som var nödvändig att samla in för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Efter att den teoretiska referensramen var fastställd insamlades det 

empiriska materialet för att sedan mynna ut i en analys samt ett resultat. Denna linjära 

forskningsprocess är ett typiskt exempel på ett deduktivt angreppssätt enligt Bryman 

& Bell (2005), som menar på att hypoteser tas fram för att sedan empiriskt 

undersökas med härledning av teorin. Jacobsen & Thorsvik (2002) förklarar vidare 

att deduktion används av forskare som först vill förstå verkligheten genom teori för 

att sedan fördjupa sig i empiri, alltså ”från teori till empiri”. Vidare var uppsatsens 

resultat logiskt uppbyggd och kunde härledas till teorin och empirin. Även det här är 

ett tydligt exempel på deduktion enligt Bryman & Bell (2005) som menar på att 

slutsatsen måste vara logiskt sammanhängande. Patel & Davidson (2011) påpekar att 

genom att använda sig av en deduktiv ansats kan objektiviteten stärkas eftersom 

forskaren utgångspunkt tas upp i tidigare teorier. 

 

2.3 Forskningsmetod 

Uppsatsen innefattade en kvalitativ del då information och data samlades in från 

endast ett företag, Kalmar AB. Enligt Holme & Solvang (1996) är det centrala med 

en kvalitativ studie att få en djupare förståelse av ett studieobjekt där problemet är 

komplext. Då uppsatsen var inriktad på ett företag och deras problem ansåg 

författarna att det var viktigare med en djupare förståelse än en ytlig, som fokuserar 

på att generalisera resultaten. Olsson & Sörensen (2011) menar på att i en kvalitativ 

forskningsmetod har forskaren oftast en långvarig kontakt med forskningsproblemet, 

vilket var fallet i den här studien. Vid forskningens utgångspunkt vet dock inte 

forskaren vad den ska komma fram till, vilket leder till att undersökningen blir mer 

öppen (Olsson & Sörensen, 2011).  
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Två fördelar som kvalitativ forskning medför är att forskaren har möjlighet att gå 

tillbaka till sin problemställning och ändra den om det skulle bli aktuellt samt att 

forskaren kan få mer utförliga svar (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  Wallén (1996) 

påpekar dock att det finns mycket skilda uppfattningar om vad som karaktäriseras 

som kvalitativa studier. Författarna använde sig därmed av en kvalitativ 

forskningsmetod på dessa grundantaganden; problemet var komplext och var starkt 

fokuserat på endast ett företag, vilket krävde en djupare analys. Författarna utformade 

även genom teori och empiri en grundsten som företaget kan bygga på vid framtida 

beslut om förflyttning av serviceutförandet samt förändring av truckparkens 

sammansättning.  

Uppsatsen innehöll även en kvantitativ del i form av data på kostnader. Här använde 

författarna sig av ett naturvetenskapligt synsätt och presenterade all information 

objektivt vilket Bryman & Bell (2005) menar på att kvantitativ forskning bör göra. 

Vidare beskriver de att den kvantitativa forskningen har fyra huvudsakliga 

intresseområden; mäta data, kausalitet, generaliserbarhet och möjligheten att 

replikera uppsatsen. De här fyra områdena berörs genom hela uppsatsen och förklaras 

genomgående i metodkapitlet. 

Kvantitativ forskning använder en linjär undersökningsprocess för att producera ett 

resultat (Bryman & Bell, 2005), vilket författarna har valt att göra genom att ta sin 

början i teori och fortsätta genom empirin och avsluta med en slutsats. Bryman & 

Bell (2005) förklarar vidare att forskningen tar sin början i teorin för att sedan 

formulera fram en hypotes. Därefter bestäms undersökningsdesign, val av plats, 

respondenter, datainsamling, bearbetning av data, analys och slutligen en slutsats och 

resultat. 
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2.4 Undersökningsdesign 

Valet av uppsatsens undersökningsdesign blev fallstudie då fallstudie är, enligt 

Bryman & Bell (2005), en detaljerad och ingående studie i ett enda fall, vilket stämde 

överrens med författarnas uppsats. Enligt Bryman & Bell (2005) brukar fallstudier 

kopplas ihop med kvalitativa studier men är dock inte bundna till att vara det. Ett 

annat kriterium på fallstudier är att forskaren har liten eller måttlig kontroll över 

situationen (Yin, 2007). Eftersom författarna fick uppdraget av Kalmar AB att lösa 

dessa problem tyder det här på att kontrollen var liten. Till slut fokuserade uppsatsen 

på aktuella händelser och inte historiska, vilket är det sista kriteriet för en fallstudie 

enligt Yin (2007). Därmed var fallstudie den självklara undersökningsdesignen för 

denna uppsats. 

 

2.5 Datainsamling 

Till uppsatsens datainsamling genomförde författarna intervjuer, av personlig 

karaktär, med viktiga personer som hade koppling till uppsatsens syfte. Denna form 

av information är primärdata, vilket är data som forskaren själv samlar in och som 

oftast görs genom observationer, enkäter eller intervjuer (Bryman & Bell, 2005; 

Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Annan information som inte härstammade från intervjuer kom från ett antal andra 

källor, så som vetenskapliga artiklar, där sökorden var bland annat: ”Activity-based 

costing” och ”Utilization”, samt teori som var hämtad från facklitteratur. Den 

informationen i empirin som inte härstammade från personliga intervjuer, så som 

servicekostnader och reparationskostnader, var hämtad från erhållna dokument från 

företaget. Den här formen av insamling av information är sekundärdata. Det finns ett 

antal problem som kan uppstå vid användning av sekundärdata, så som bristande 

insyn i om forskningen är av bra kvalitet och om viktiga variabler har blivit 

utelämnade (Bryman & Bell, 2005). Enligt Jacobsen & Thorvik (2002) är det viktigt 

att forskaren vågar ifrågasätta och kritisera information som samlats in på det här 
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sättet. För att minimera dessa möjliga fallgropar använde författarna sig av forskning 

som blivit peer reviewed samt ett stort antal källor för att möjliggöra jämförelser. 

Författarna granskade även kritiskt den teori som användes och genomförde 

intervjuer för att undersöka att de interna dokumenten stämde. 

 

2.6 Intervjuform 

För att samla in det empiriska materialet genomförde författarna ett antal intervjuer 

av personlig karaktär. Vid förberedandet inför intervjuerna fastställdes ett antal frågor 

av generell karaktär, men som i flera fall blev kompletterade med följdfrågor som 

inte var nedskrivna utan antecknades senare. Anledningen till det här var att 

författarna ansåg att det var viktigare att få all information än att göra intervjuerna 

jämförbara, och på så sätt möjligtvis missa viktig information. Bryman & Bell (2005) 

beskriver den här formen av intervjuer som semi-strukturerade och ger forskaren 

möjlighet att ändra ordningsföljd på frågorna, men påpekar samtidigt att det är viktigt 

att forskaren är uppmärksam och väl förberedd. De påpekar även att den här 

intervjuformen är vanlig inom kvalitativ forskning på grund av att den är 

anpassningsbar och flexibel. 

 

2.7 Urval 

Författarna fick uppdraget av Kalmar AB:s logistics manager Anders Svensson, som 

därefter refererade till andra personer som skulle vara givande att intervjua eller 

tillfråga om viktig data. Enligt Bryman & Bell (2005) klassificeras detta 

tillvägagångssätt som ett snöbollsurval och innebär att forskaren tar kontakt med ett 

litet antal personer som sedan hjälper till med att få kontakt med fler personer som 

kan vara relevanta att intervjua. Då den här studien var av formen fallstudie så var det 

inte nödvändigt att urvalsprocessen skulle vara slumpmässig eller representativ, 

vilket Bryman & Bell (2005) menar på stämmer in med ett snöbollsurval. Bryman & 

Bell (2005) beskriver även att snöbollsurval är en del av icke-sannolikhetsurval vilket 

innebär att forskaren inte utgår från en hel population. De personer som författarna 
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intervjuade till denna uppsats redovisas nedan i figur 2.1. I figuren presenteras även 

personernas befattning, datum vid intervju, samt vilken form av intervju som 

genomfördes. 

Namn Befattning Datum Intervjuform 
Anders 
Svensson 

Logistics Manager 2013-02-05 
2013-02-28 

Personlig intervju 

Anders 
Croona 

Warehouse Manager 2013-02-28 
2013-04-25 

Personlig intervju 
Telefonintervju 

Håkan 
Bergström 

Inbound Logistics Manager 2013-03-18 Personlig intervju 

Klas 
Nilsson 

Industrial Engineer Manager / 
Outbound Logistics Manager 

2013-02-28 
2013-05-03 

Personlig intervju 
Telefonintervju 

 

 

2.8 Kvalitetsmått 

Då uppsatsen var av karaktären fallstudie anser Yin (2007) att den bör uppfylla fyra 

kriterier; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet för att 

säkerställa en hög kvalitet.  

 

Begreppsvaliditet 

Författarna uppfyllde begreppsvaliditet i två steg: (1) problemet var noga beskrivet 

samt (2) alla viktiga kostnader och information var antecknade och medräknade för 

att beräkna totalkostnaden. Enligt Yin (2007) är det viktigt att välja ut de förändringar 

som ska studeras samt att visa att de valda måtten speglar en verklig bild av 

förändringen, så att inga andra mått spelar en avgörande roll och förbises. Detta 

uppfylldes genom de två tidigare stegen. Dock på grund av problem med access till 

en del information var antaganden gjorda, vilket kan tyda på en sämre 

begreppsvaliditet än vad som skulle kunna ha uppnåtts om full access givits. 

Författarna har dock varit ärliga med vilka kostnader som är estimeringar 

genomgående i arbetet och Kalmar AB kan själva i efterhand fylla i den här 

informationen för att få ett korrekt beslutsunderlag.  

Figur 2.1 Tabell över intervjuade personer 
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Författarna intervjuade flera av företagets anställda för att säkra sig om att 

informationen var korrekt. Utöver det här blev författarnas tankegång granskad av 

handledare, opponenter samt företagets industrial engineer manager/outbound 

logistics manager, Klas Nilsson. Nilsson granskade även utkast till uppsatsen för att 

försäkra att alla viktiga kostnader följdes upp som var intressanta för uppsatsen. 

Dessa tre sätt är enligt Yin (2007) ett bra sätt att försäkra sig om att 

begreppsvaliditeten höjs då han nämner användning av flera empiriska källor, 

upprättandet av en beläggskedja och att låta nyckelinformanter granska utkast.  

 

Intern validitet 

Hur kostnadsförändringarna påverkades av de utförda åtgärderna, så kallat kausalitet, 

är noga beskrivna och all data som påverkade var medräknade för att på så sätt uppnå 

den delen av intern validitet som Yin (2007) beskriver, då han förklarar att hög intern 

validitet innebär att kausala samband beskrivs och att inga falska samband eller 

effekter beskrivs. Uppsatsens analys var även logisk och noggrant uppbyggd vilket 

möjliggjorde att resultaten enkelt kunde följas då kostnaderna och beslut var noga 

antecknade. Resultaten styrktes även av verkliga uträkningar på kostnader som delvis 

var hämtade från företagets interna dokument. Det här är ännu ett sätt enligt Yin 

(2007) att uppfylla intern validitet då han nämner att vid fallstudier kan det även 

handla om att forskaren ska dra hållbara slutsatser. Intern validitet uppfylldes därmed 

i den här uppsatsen, genom att slutsatserna var korrekta så att ingen annan faktor 

förbisågs som spelade en viktig roll.  

 

Extern validitet 

Enligt Yin (2007) har fallstudier svårt att uppnå en statistisk generalisering, alltså att 

den kan generaliseras till andra fall utanför studieobjektet. Det här påverkade även 

författarnas studie då den inte kan generaliseras på detta sätt. Dock var det möjligt för 

författarna att uppnå en analytisk generalisering. Då uppsatsen tog sin utgångspunkt i 

utvecklad teori kunde resultatet jämföras med teorin och på detta sätt uppnådde 
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författarna en viss grad av extern validitet. Yin (2007) förklarar att analytisk 

generalisering är att jämföra sina resultat med utvecklad teori vilket innebär att en del 

av extern validitet även kan uppfyllas vid fallstudier.   

Reliabilitet 

Alla kostnader som togs fram hämtades från Kalmar AB:s interna dokument vilket 

gjorde det möjligt att uppnå en hög grad av reliabilitet. Uppsatsen var logiskt 

uppbyggd och skapar en möjlighet för andra att genomföra samma steg och uppnå 

samma resultat, med vissa variationer, beroende på vilka kostnadsestimeringar som 

görs. Allt det här är enligt Yin (2007) en förutsättning för att uppnå en hög 

reliabilitet. 

De krav som författarna har uppnått, samt när de i undersökningen uppnåtts, enligt de 

kriterier som Yin (2007) beskriver, redovisas nedan i figur 2.2. 

Kriterie Krav Uppnått Uppnått 
delvis Ej uppnått Återfinns i 

kapitel 
Utvalda förändringar 
beskrivs X   1. Inledning 

Valda mått speglar en 
verklig bild  X  

3.2 Empiri 
4.1 Empiri 
5.2 Empiri 

Flera empiriska källor X   
3.2 Empiri 
4.1 Empiri 
5.2 Empiri 

Upprättad beläggskedja X   
3.2 Empiri 
4.1 Empiri 
5.2 Empiri 

Begreppsvaliditet 

Nyckelinformanter granskar 
utkast X   Fortlöpande 

Kausala samband beskrivs X   
3.3 Analys 
4.2 Analys 
5.3 Analys 

Inga falska 
samband/effekter X   

3.3 Analys 
4.2 Analys 
5.3 Analys 

Intern validitet 

Hållbara slutsatser X   6. Slutsats 
Statistisk generalisering   X - 

Extern validitet 
Analytisk generalisering X   3.1 Teori 

5.1 Teori 
Reliabilitet Replikerbar X   Fortlöpande 

Figur 2.2 Krav uppnådda utifrån kriterier av Yin (2007) 
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2.9 Forskningsetiska överväganden 

Möjligheten att skriva denna uppsats gavs till författarna av Kalmar AB efter att 

företaget presenterade ett problem som behövde undersökas. Under de inledande 

samtalen gavs tydliga gränser för vad företaget väntade sig vid uppsatsens deadline. 

Dock var uppsatsen aldrig styrd från företagets sida angående vilket resultat inom 

gränserna de väntade sig. Kalmar AB försäkrade sig även om att författarna var 

utomstående utan koppling till företaget. Denna typ av forskningsmetod klassas enligt 

Jacobsen (2002) som tillämpad forskning. Den tillämpade forskningen kan även 

benämnas som uppdragsforskning och ställer ofta krav på att resultaten ska kunna 

nyttjas direkt, samt att forskaren måste förhålla sig till en uppdragsgivare (Jacobsen, 

2002). Vidare menar Jacobsen (2002) att vid uppdragsforskning är det viktigt att 

forskaren håller sig neutral och presenterar olika möjligheter, så att arbetsgivaren 

själv sedan kan värdera sitt beslut. 

Kalmar AB utlovade även pengar till författarna vid uppnådda högskolepoäng, men 

detta ansågs aldrig som en gåva eller som ett styrmedel av författarna. Författarna 

erhöll den överenskomna summan efter att uppsatsen blivit godkänd där kvalitet var i 

centrum.  

Problemfråga två (intern förläggning av serviceavdelning) innebar att författarna 

hamnade mellan två intressenter med skilda önskemål. Kalmar AB ville få fram ett 

beslutsunderlag som skulle presenteras för ledningen, och serviceavdelningen ville 

inte förlora en kund. För att hantera det här, och inte bli styrda på något sätt, valde 

författarna att endast fokusera på hård data, så som kostnader, och inte på mjuk data 

angående exempelvis om någon part kan göra det bättre eller snabbare. Författarna 

angav även i rekommendationer till företaget att det finns fler faktorer som bör 

övervägas och genom det här fick sedan Kalmar AB själva ta beslut om en framtida 

förläggning ska ske med kostnadsuträkningarna som grund. Halvorsen (1992) nämner 

att det är etiskt tvivelaktigt att genomföra forskning som syftar till att underbygga 

beslut som redan tagits och försena förhandlingar. Han nämner dock inget om beslut 
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som inte tagits än vilket var fallet här och problemfrågan är menad som ett 

beslutsunderlag där resultatet inte är redan känt.  

Enligt Kalmar AB:s kontrakt som författarna skrev på fick ingen information ges ut 

som kunde anses vara hemlig. Därav är en del av uppsatsens innehåll borttaget vid 

utgivningen. Det här kan anses vara emot CUDOS-kraven, som delvis står för att 

forskning ska vara tillgänglig för allmänheten (Vetenskapsrådet, 2005), men ansågs 

vara nödvändig att förbise då denna information skulle kunna användas av 

konkurrenter, och var ett av kraven från företagets sida för att författarna skulle få 

fortsätta forskningen. Halvorsen (1992) menar även på att viss information får bli 

blockerad på grund av konkurrensskäl.  

Enligt Bryman & Bell (2005), Jacobsen (2002) och Halvorsen (1992) ska de som 

studeras samtycka, veta forskarnas intentioner med studien och forskarna ska även 

värna om deras anonymitet och privatliv. För att uppfylla det här har författarna innan 

varje intervjustart förklarat varför intervjun sker och gett personerna möjligheten att 

vara anonyma. Ingen av de inblandade valde dock att vara anonym. 

 

2.10 Uppsatsens fortsatta disposition 

Författarna valde att dela upp analysen efter varje problemfråga, dels för att förenkla 

läsningen, men även på grund av att de byggde på varandra. Enligt Björklund & 

Paulsson (2003) kan analysering av data genomföras med olika syften i åtanke. 

Exempelvis kan syftet vara att jämföra, finna samband, visa förändringar eller att ge 

förslag på lösningar. Yin (2007) påpekar däremot att vid fallstudier kan analyser vara 

komplicerade eftersom det inte finns definierade tekniker för hur den ska 

genomföras. Han identifierar dock tre generella strategier för att analysera en 

fallstudie; att förlita sig på teoretiska hypoteser, att ha idéer om rivaliserande 

förklaringar och att utforma en fallbeskrivning.  

Problemfråga ett tar sin början i teori angående kostnadsdrivare och ABC-kalkylering 

för att sedan gå vidare till empiri angående Kalmar AB:s kostnader och unika 
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kostnadsdrivare. Dessa två jämfördes sedan mot varandra i en analys tillsammans 

med jämförelser mellan teorier samt mellan empiri. Problemfråga två består endast av 

empiri angående interna servicekostnader samt kostnader från deras serviceavdelning. 

Dessa två jämfördes sedan för att analysera hur totalkostnaden skulle förändras vid en 

förflyttning av servicen. Den sista problemfrågan innehåller både teori angående 

kapacitet och nyttjandegrad, samt empiri angående Kalmar AB:s truckanvändning. 

Detta analyserades sedan för att få fram ett operativt beslutsunderlag om hur 

truckarna ska utvärderas, baserat på deras nyttjande samt kostnader. Hur författarna 

utformade uppsatsen presenteras nedan i figur 2.3. 

Enligt Yin (2007) faller dessa analyser under kategorin att förlita sig på teoretiska 

hypoteser. Den här strategin är den som helst bör användas då den förlitar sig på teori 

som redan finns och tar sin början i en uppsättning av forskningsfrågor för att sedan 

fortsätta med en litteraturgenomgång och avsluta med nya hypoteser eller 

propositioner. Propositionen bör styra planeringen inför datainsamlingen för att rikta 

in forskaren på uppsamling av viss data och negligera andra som inte är intressant för 

forskningen (Yin, 2007), vilket genomfördes vid ett flertal tillfällen av författarna, 

exempelvis när kostnadsdrivare identifierades. 
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Figur 2.3 Uppsatsens fortsatta disposition 

Problemfråga 1: "Vilka 
kostnadsdrivare är det som påverkar 

truckarnas kostnader samt vad är 
deras totala kostnad?"

Problemfråga 2: "Hur förändras 
truckarnas service- och 

reparationskostnader genom en 
intern förläggning av truckarnas 

service?"

Problemfråga 3: "Hur skulle Kalmar 
AB operativt kunna arbeta med att 
utvärdera truckarna, med avseende 

på dess nyttjandegrad?"
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Teori: Aktivitetsbaserad kalkylering 
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2.11 Sammanfattning av metodval 

Nedan, i figur 2.4, presenteras uppsatsens val av forskningsmetodik. 

 

 

Vetenskapligt synsätt Positivism 

Vetenskapligt 
angreppssätt 

Deduktion 

Forskningsmetod Kvalitativ/
Kvantitativ 

Undersökningsdesign Fallstudie 

Datainsamling Primärdata 
Sekundärdata 

Intervjuform Semi-strukturerad 

Urval Icke-sannolikhet 

Kvalitetsmått 
Begreppsvaliditet 

Intern validitet   
Extern validitet 

Reliabilitet 

Forskningsetiska 
överväganden 

Tillämpad forskning     
Ej styrda            
Sekretess        

Anonymitet 

Figur 2.4 Sammanfattning av metodval 
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3. ”Vilka kostnadsdrivare är det som påverkar truckarnas 

kostnader samt vad är deras totala kostnad?” 
I detta kapitel kommer uppsatsens första problemfråga att presenteras med avseende 
på teori och empiri. Därefter kommer en analys att genomföras med avseende på den 
ABC-modell som författarna valt att använda sig av vid identifierandet av truckarnas 
kostnadsdrivare samt beräkningarna av deras totala kostnad. 

 

Nedan, i figur 3.1, redovisas utförligt hur kapitlet till uppsatsens första problemfråga 

är uppbyggd med tillhörande teori, empiri och analys. Figuren är en utbyggnad av 

den figur som tidigare presenterades i uppsatsens inledningskapitel. 

 

 

 

 
 
 
 
 

3. Vilka kostnadsdrivare är det som påverkar truckarnas kostnader samt vad är 
deras totala kostnad? 

 3.1       Teori 
 3.1.1    Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC-kalkylering) 
 3.1.1.1 Aktiviteter 
 3.1.1.2 Kostnadsdrivare 
 3.1.1.3 Framtagande av ABC-kalkyl 
 3.1.2    Val av teori 
 3.2       Empiri 
 3.2.1    Egenägda truckar 
 3.2.2    Leasade truckar 
 3.3       Analys  
 3.3.1    Bestäm direkta kostnader 
 3.3.2    Välj aktiviteter och fördela omkostnaderna aktiviteterna 
 3.3.3    Välj kostnadsdrivare 
 3.3.4    Fastställ kostnadsdrivarvolymer och beräkna aktivitetssatser 
 3.3.5    Beräkna kostnader för kalkylobjektet  

Figur 3.1 Disposition, kapitel 3 
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3.1 Teori 

Till uppsatsens första problemfråga kommer teori om aktivitetsbaserad kalkylering 

(ABC-kalkylering) att presenteras. Valet av denna teori grundas i författarnas tidigare 

diskussion om att en del av uppsatsens syfte är att identifiera truckarnas 

kostnadsdrivare. Därmed lämpade det sig för uppsatsens syfte att utföra en ABC-

kalkyl, då denna metod identifierar de kostnadsdrivare som är kopplade till ett 

kalkylobjekt. 

 

3.1.1 Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC-kalkylering) 

Den aktivitetsbaserade kalkyleringen (ABC-kalkylering) introducerades först under 

1980-talet av Robin Cooper och Robert S. Kaplan, och hade som syfte att åtgärda de 

problem som fanns med de traditionella totalkostnadsmodellerna (Jelsy & Vetrivel, 

2012; Khataie et al. 2010; Rezaie et al. 2008). Den grundläggande skillnaden mellan 

traditionell- och ABC-kalkylering är att den traditionella kostnadsmodellen antar att 

det är produkterna som orsakar kostnader, medan ABC modellen antar att det är 

aktiviteterna som orsakar kostnaderna (Suthummanon et al. 2011). De kostnader som 

den traditionella kostnadsmodellen använder är tre områden: direkt lön, direkt 

material, och omkostnader (Khataie et al. 2010). Men att arbeta med denna form av 

kalkylering påverkas förutsättningarna för produktkalkyleringen, speciellt vid 

fördelning av omkostnader. I mer komplexa verksamheter tenderar andelen 

omkostnader att öka, medan direkt lön och direkt material minskar (Ax et al. 2009). 

Då den traditionella totalkostnadsmodellen fördelar omkostnaderna beroende på hur 

volymen förändras (Mansor et al. 2012), ger det här svårigheter vid fastställandet av 

samband mellan orsakandet av kostnader och kalkylobjekt (Ax et al. 2009). Istället 

för denna metod så fungerar ABC-kalkylering genom att omkostnaderna är spårade 

till produkter/tjänster genom identifierande av resurser, aktiviteter och deras 

kostnader och kvantiteter till att producera kostnadsdrivare. Kostnadsdrivaren 

används sedan för att beräkna kostnaden för varje aktivitet. Därefter kan kostnaden 

spåras till produkten/tjänsten genom att klargöra hur många enheter av 
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kostnadsdrivaren som varje aktivitet har konsumerat under en given period (Mansor 

et al. 2012; Tsai et al. 2012). Rezaie et al. (2008) menar på att syftet med ABC-

kalkylering är att fokusera på orsakerna till ett företags omkostnader.  

Enligt Kim et al. (2011) följer ABC modellen en tvåstegsprocedur vid fördelande av 

företagets omkostnader till kalkylobjektet (se figur 3.2). I det första steget fördelas 

omkostnaderna till olika aktiviteter, beroende på hur resurserna är förbrukade av 

aktiviteterna. I det andra steget fördelas sedan omkostnaderna från varje aktivitet till 

varje kalkylobjekt proportionerligt till den mängd av kostnadsdrivaren som 

kalkylobjektet har förbrukat. Men innan det här är möjligt krävs det först att 

aktiviteterna är identifierade samt de kostnadsdrivare som är kopplade till 

aktiviteterna (Kim et al. 2011). 

 

 
 
 
 

Suthummanon et al. (2011) menar istället på att ABC modellen fokuserar på fyra 

steg: (1) identifiera aktiviteterna som konsumerar företagets resurser, (2) fastställa 

organisationens nyckelaktiviteter och processer, (3) uppskatta kostnaderna av 

Omkostnader 

Aktiviteter 

Kalkylobjekt: 
produkter eller 

tjänster 

Figur 3.2 Tvåstegsprocedur vid fördelande av omkostnader (Kim et al. 2009) 
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aktiviteterna och processerna, och (4) fastställa mängden av aktiviteter som behövs 

vid utvecklandet av företagets produkt. Författarna menar vidare på att en ABC 

modell kort består av resurser, aktiviteter och kalkylobjekt. Dessa är sedan 

sammankopplade genom kostnadsdrivare hos både resurserna och aktiviteterna (se 

figur 3.3).  

 

 
 
 
 
 
3.1.1.1 Aktiviteter 

Inom ABC-kalkylering används aktiviteter som uttryck för olika slag av fysiskt 

arbete (Elhamma, 2012). Det här kan då innebära när företaget exempelvis 

producerar en tillverkningsserie, utför en kundorder eller ett konsultuppdrag (Ax et 

al. 2009). Strävan med ABC-kalkylen är därmed enligt Ax et al. (2009) att mäta 

kalkylobjektets konsumtion av de aktiviteter som används. Då företag skiljer sig åt 

beroende på vad de producerar och erbjuder så finns det ingen given uppsättning av 

aktiviteter som kan användas. Några exempel på de aktiviteter som finns inom 

tillverkande företag är (Ax et al. 2009):  

• Produktutveckling 

• Inköp av material 

• Mottagningskontroll 

• Produktionsplanering 

• Manuell bearbetning 

• Kvalitetskontroll 

• Leverans av produkter 

Resurser Aktiviteter Kalkylobjekt 

Figur 3.3 Kostnadsflöde vid ABC (Suthummanon et al. 2011) 
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De aktiviteter som ett företag använder sig av kategoriseras sedan i så kallade 

aktivitetshierarkier. En aktivitetshierarki består av flera nivåer där aktiviteterna 

klassificeras utifrån olika slags kostnadsdrivare och/eller aktivitetsattribut. Som med 

aktiviteterna så finns det ingen given uppbyggnad av aktivitetshierarki i praktiken 

utan den här skiljer sig beroende på företag. Hur det möjligtvis kan se ut inom ett 

tillverkande företag med tillhörande nivåer och aktiviteter presenteras nedan i figur 

3.4 (Ax et al. 2009). 

 

 
 

 

• Enhetsnivåaktiviteter: aktiviteter som utförs varje gång en produkt framställs 

eller att en kundorder produceras. Dessa aktiviteter är proportionella mot den 

producerade volymen och betecknas därmed även som volymrelaterade 

Enhetsnivå

Serienivå

Produktnivå

Företagsnivå

Kundnivå

Material
Bearbetning

Inköp av material
Omställning av utrustning

Produktutveckling
Marknadsföring av produkt

Kundbesök
Problemlösning för kund

Säkerhet
Företagsledning

Figur 3.4 Aktivitetshierarkier inom tillverkande företag (Ax et al. 2009) 
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aktiviteter (Khataie et al. 2010; Ax et al. 2009). Exempel på dessa aktiviteter är 

kostnader som är relaterade till material och bearbetning (Ax et al. 2009). 

• Serienivåaktiviteter: aktiviteter som utförs varje gång en serie produceras. 

Kostnaderna för dessa aktiviteter är oberoende av volymen på serien. Exempel på 

dessa aktiviteter är inköp av material, omställning av utrustning, kvalitetskontroll 

och produktionsplanering (Khataie et al. 2010; Ax et al. 2009). Ifall ett företag 

producerar mot kundorder kan nivån ibland benämnas som ordernivå (Ax et al. 

2009). 

• Produktnivåaktiviteter: aktiviteter som utförs för att stödja specifika produkter. 

Kostnaderna är här relaterade till antalet produkter i företagets produktprogram. 

Därmed är kostnaderna oberoende av volymen och antalet serier. Exempel på 

dessa aktiviteter är produktutveckling och marknadsföring av produkt (Khataie et 

al. 2010; Ax et al. 2009). 

• Kundnivåaktiviteter: aktiviteter som utförs för att stödja specifika kunder. Dessa 

kostnader är relaterade till antalet kunder, och är därmed oberoende av volymen, 

antal serier och antalet produkter. Exempel på dessa aktiviteter är kundbesök och 

kundinriktad problemlösning (Ax et al. 2009). 

• Företagsnivåaktiviteter: aktiviteter som utförs för hela företaget. Exempel på 

dessa aktiviteter är relaterade till företagsledning, administration, personal, 

säkerhet och ekonomi (Khataie et al. 2010; Ax et al. 2009). 

Genom att använda aktiviteter, enligt Rezaie et al. (2008), till att beräkna kostnaderna 

för ett kostnadsobjekt/produkt kan kostnaderna enklare brytas ner på aktiviteternas 

kostnadspåverkan. På så vis kan kostnaderna enklare kontrolleras genom att hantera 

varje aktivitet som konsumerar resurserna. Dock kan det vara problematiskt vid 

implementering av ABC-kalkylering att sortera ut rätt aktiviteter samt koppla rätt 

kostnader till varje aktivitet (Bushong et al. 2008). 
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3.1.1.2 Kostnadsdrivare 

Vid kalkylering med ABC-modellen används kostnadsdrivare för att kunna mäta 

kalkylobjektets konsumtion av de olika aktiviteterna (Kim et al. 2011). På så vis 

fungerar kostnadsdrivaren som en länk mellan kalkylobjektet och aktiviteterna genom 

att anta rollen som en så kallad fördelningsnyckel. Det finns dock de författare som 

menar på att kostnadsdrivare har en bredare innebörd än bara fördelningsnyckel (Ax 

et al. 2009). Enligt Ax et al. (2009) ser dessa författare kostnadsdrivare som faktorer 

som driver/orsakar aktiviteternas kostnader och förklarar varför kostnaderna uppgår 

till beloppen samt avgör aktiviteternas utförandefrekvens. Enligt Mansor et al. 

(2012); Suthummanon et al. (2011) och Tsai et al. (2012) används kostnadsdrivare 

för att spåra aktiviteternas kostnader till kalkylobjektet baserat på deras 

utförandefrekvens, och inte genom att fördelas som Ax et al (2009) beskriver. Dock 

menar Ax et al. (2009) att det är irrelevant på vilket sätt som kostnadsdrivarna tolkas 

då det i praktiken inte påverkar hur beräkningarna av kalkylobjektets kostnader sker.  

Som tidigare beskrivits finns det ingen given uppsättning av aktiviteter, och det här 

gäller även för kostnadsdrivare. Utan de här kommer att, som med aktiviteterna, 

skilja sig beroende på vilken verksamhet som tillämpar ABC-kalkylering. Några av 

de kostnadsdrivare, kopplade till aktiviteter, som kan återfinnas inom exempelvis ett 

tillverkande företag är (Ax et al. 2009): 

 Aktivitet   Kostnadsdrivare 
 Inköp av material  Antalet inköpstimmar 
 Produktionsplanering  Antalet produktionsorder 
 Maskinbearbetning  Antalet maskintimmar 
 Kvalitetskontroll  Antalet kvalitetskontroller 
 Leverans av produkter  Antalet leveranser 
 

3.1.1.3 Framtagande av ABC-kalkyl 

Vid framtagande av en ABC-kalkyl sker arbetsproceduren i ett antal olika steg. Men 

vilka steg som ska ske och vad de ska inbegripa skiljer sig mellan de olika 

forskare/författare som beskriver hur företag ska gå tillväga. Därmed finns det ingen 
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generell procedur för hur företag ska gå tillväga vid framtagandet av en ABC-kalkyl. 

Med denna problematik har författarna till denna uppsats valt att redogöra tre olika 

procedurer som beskrivs i den undersökta teorin, för att därefter presentera deras val 

av modell i sammanfattningen av teorin. Att författarna valde att endast redogöra tre 

olika modeller grundas i att flera modeller var likartade samt för att underlätta 

författarnas val av den modell som senare ska användas.  

 

Modell 1 (Ax et al. 2009) 

Enligt Ax et al. (2009) sker framtagandet av en ABC-kalkyl i fem steg (se figur 3.5). 

De fem stegen som de presenterar är följande: (1) bestäm direkta kostnader, (2) välj 

aktiviteter och fördela omkostnaderna till aktiviteterna, (3) välj kostnadsdrivare, (4) 

fastställ kostnadsdrivarvolymer och beräkna aktivitetssatser, och (5) beräkna 

kostnader för kalkylobjektet. Trots att stegen är numrerade i en viss ordning menar 

författarna att i praktiken kan ordningen ibland se annorlunda ut. Det här beror på att 

stegen är beroende av varandra, exempelvis görs avväganden i det andra steget som 

hänger ihop med förfarandet i det tredje steget. 

 

 
 

 

Direkta kostnader

Omkostnader

Aktivitet Kalkylobjektet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Direkta kostnader påförs direkt

Fördelning till 
kalkylobjekt

Figur 3.5 Fördelning av kostnader med ABC-kalkylering (Ax et al. 2009) 
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Bestäm direkta kostnader 

I det första steget ska de direkta kostnaderna påföras direkt till kalkylobjektet. Här är 

det viktigt att, så långt det är ekonomiskt försvarbart, behandla en stor andel av 

kostnaderna som direkta. Det här grundas i att desto större andel av kostnaderna som 

behandlas som direkta, desto högre precision kan uppnås i kalkyleringen.  

 

Välj aktiviteter och fördela omkostnaderna till aktiviteterna 

Vid valet av vilka aktiviteter som ska inkluderas i kalkylen gäller det för 

undersökaren att filtrera företagets olika aktiviteter och utifrån kriterier besluta om 

vilka aktiviteter som ska inkluderas. Genomförandet av det här är av stor vikt då 

inberäknandet av samtliga aktiviteter ger en komplicerad och kostsam kalkylering.  

Det mest väsentliga kriteriet som används är skillnader i de proportioner som 

kalkylobjektet orsakar aktivitetskostnader. De aktiviteter där proportionerna skiljer 

sig kraftigt åt bör inkluderas i kalkylen, men om proportionerna är likvärdiga är det ur 

orsakssynpunkt inte lika motiverat att inkludera aktiviteterna. Om antalet aktiviteter 

fortfarande anses vara för omfattande efter utförandet av detta kriterium kan de 

reduceras med ytterligare två metoder. För det första kan de aktiviteter som drivs av 

samma kostnadsdrivare slås samman, och för det andra kan aktiviteter vars kostnader 

är mindre betydande slås samman. Men att slå samman mindre kostsamma aktiviteter 

i bredare aktivitetskategorier innebär att kalkylens hanterbarhet avvägs mot en 

minskad precision.  

Vid det praktiska arbetet med att identifiera och välja aktiviteter sker det vanligast 

genom intervjuer med företagets personal och ber dem då berätta om 

aktivitetsarbetet. Det här är den mest bidragande faktorn då det är personalen som 

besitter störst kunskap om vilka aktiviteter som är mest resurskrävande, skillnader i 

kalkylobjektets konsumtion av aktiviteter samt vilka kostnadsdrivare som kan vara 

lämpliga att använda. Förutom intervjuer kan även tidsstudier och direkta 

observationer användas för att identifiera aktiviteterna.  



 

 

 

  40 (100) 
 

Vid fördelningen av omkostnaderna till aktiviteterna sker det här först med att varje 

aktivitets särkostnader (de kostnader som är unika för specifika aktiviteter) påförs. 

Därefter fördelas gemensamma kostnader för flera aktiviteter till den aktivitet 

(resursdrivaren) som är orsaken till kostnaden.  

 

Välj kostnadsdrivare 

Det tredje steget vid framtagandet av en ABC-kalkyl är att välja kostnadsdrivare. Här 

kan kostnadsdrivarna indelas i tre olika kategorier: (1) transaktionsrelaterade 

kostnadsdrivare, (2) tidsrelaterade kostnadsdrivare, och (3) intensitetsrelaterade 

kostnadsdrivare.  

De transaktionsrelaterade kostnadsdrivarna mäter antalet förekomster, exempelvis 

antalet inköp, kundbesök, kunder, fakturor, leverantörer eller konsultuppdrag. De här 

kostnadsdrivarna är lämpliga att använda när kalkylobjekten är lika resurskrävande 

med hänsyn till aktiviteterna.  

Tidsrelaterade kostnadsdrivare används för att mäta den tid det tar att utföra 

aktiviteterna, exempelvis antalet inköpstimmar eller maskinbearbetningstimmar. 

Dessa kostnadsdrivare är lämpliga att använda när kalkylobjektens tidsförbrukning av 

aktiviteterna skiljer sig åt. Dock förutsätter de här kostnadsdrivarna att kalkylobjekten 

kräver samma resursinsatser rörande exempelvis personal, lokaler och utrustning per 

tidsenhet. 

De intensitetsrelaterade kostnadsdrivarna används lämpligen när kalkylobjekten 

kräver speciella aktivitetsinsatser. Det här kan exempelvis vara när vissa av 

kalkylobjekten kräver arbetsinsatser från personal med högre/lägre lön än normalt 

och/eller speciellt dyrbar eller billig utrustning.  

 

Fastställ kostnadsdrivarvolymer och beräkna aktivitetssatser 

I det fjärde steget gäller det att beräkna de olika aktivitetssatserna, men innan det här 

kan göras behöver kostnadsdrivarvolymerna först fastställas. En annan benämning på 
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kostnadsdrivarvolym är praktisk volym som är lika med den teoretiska volymen 

minskad med det volymbortfall som är en följd av normala händelser såsom 

förseningar, avbrott, underhåll och sjukdom. När kostnadsdrivarvolymen är fastställd 

beräknas aktivitetssatserna genom att aktivitetskostnaderna vid den praktiska 

kostnadsdrivarvolymen divideras med den praktiska kostnadsdrivarvolymen. Det kan 

dock vara problematiskt i vissa fall med att bestämma kostnadsdrivarvolymen vid de 

förhållanden som råder vid en full praktisk kapacitet. För att motverka detta problem 

kan istället den normala volymen användas vid beräkningarna. 

 

Beräkna kostnader för kalkylobjekt 

Det femte och avslutande steget vid ABC-kalkylering är att beräkna kostnaderna för 

kalkylobjektet. Men för att detta ska genomföras korrekt måste utföraren tänka på att 

ABC-kalkylering mäter kostnaden för att utnyttja aktivitetsresurserna och inte 

kostnaden för att tillhandahålla dem. Medan den praktiska volymen anger hur stor 

aktivitetskapacitet som finns tillgänglig för utnyttjande, kommer företaget dock inte 

att ständigt utnyttja all kapacitet i den löpande verksamheten. Därmed kommer det att 

finnas ledig aktivitetskapacitet som kan bero på förändringar i efterfrågan. Kostnader 

som då är relaterade till tillgänglig men outnyttjad kapacitet ska inte tas med i 

kalkylens beräkningar, utan ska istället betraktas som periodkostnader. Därmed är det 

viktigt att de kostnader som tas med i kalkylen endast är relaterade till den utnyttjade 

aktivitetskapaciteten.  

Förutom det här ska även aktivitetskostnader som inte orsakslogiskt kan relateras till 

kalkylobjektet fördelas till objektet. Istället ska de här aktivitetskostnaderna stanna 

kvar i kalkylen på den nivå i aktivitetshierarkin som aktiviteterna återfinns. 

 

Modell 2 (Suthummanon et al. 2011) 

Proceduren för att framställa en ABC-kalkyl sker enligt Suthummanon et al. (2011) i 

sex steg. De sex stegen är följande: (1) identifiera kalkylobjekt till analysen, (2) 

granska företagets finansiella information, (3) identifiera och klassificera 
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aktiviteterna, (4) fastställa de operationella kostnaderna för varje aktivitet, (5) välja 

kostnadsdrivare, och (6) beräkna kalkylobjekts kostnader.  

 

Identifiera produkter till analysen 

I det första steget gäller det att välja kalkylobjekt till analysen. Valet av vilket 

kalkylobjekt som ska inbegripas kan baseras på volym (stor volym), finansiell 

påverkan (hög kostnad, låg lönsamhet), speciellt intresse (ny produkt), eller 

variationer (stora variationer mellan kostnader). 

 

Granska företagets finansiella information 

I det andra steget är syftet att granska och i sin tur använda den finansiella 

information som finns i företaget. Större delen av den finansiella informationen som 

behövs kan erhållas från företagets resultaträkning, balansräkning, produktrapporter 

och annat finansiellt material. Men trots det här kan det vara av vikt att utföra direkta 

observationer i företagets verksamhet, då en del av den information som är nödvändig 

möjligtvis inte presenteras i företagets finansiella material.  

 

Identifiera och klassificera aktiviteterna 

I det här steget identifieras och klassificeras alla aktiviteter som är associerade med 

kalkylobjektet. Aktiviteterna blir sedan kategoriserade i direkta och indirekta 

aktiviteter. De direkta aktiviteterna är sådana aktiviteter som direkt kan bli tilldelade 

och kopplade till kalkylobjektet, medan de indirekta aktiviteterna inte har någon 

direkt association med kalkylobjektet. Det här kan exempelvis vara administration 

och värdeminskningar. För att vidare förbättra besluten indelas de direkta 

aktiviteterna i ytterligare två kategorier; direkt material och direkt lön. 

Fastställa de operationella kostnaderna för varje aktivitet 

Efter att aktiviteterna är tydligt identifierade kalkyleras de i det fjärde steget för varje 

aktivitet. Syftet med de operationella kostnaderna är att de ska representera varje 

aktivitets resurskonsumtion.   
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Välja kostnadsdrivare 

I det femte steget sker valet av vilka kostnadsdrivare som ska användas. 

Kostnadsdrivare används i kalkylen för att spåra kostnaden för varje aktivitet till 

kalkylobjektet, baserat på dess resurskonsumtion.  

 

Beräkna produktkostnaderna  

När alla aktiviteter är identifierade och spårade till kalkylobjektet genom 

kostnadsdrivarna sker det slutligen i det sjätte, och sista steget, beräkningar för att få 

fram den slutliga kostnaden av kalkylobjektet. 

 

Modell 3 (Kim et al. 2011) 

Enligt Kim et al. (2011) sker framtagandet av en ABC-kalkyl i fyra steg. De fyra steg 

som forskarna redogör är: (1) fastställa systemets mål och krav, (2) identifiera 

resurser, aktiviteter och kostnadsdrivare, (3) beräkna aktivitetskostnader och 

fördelningsbas, och (4) fördela omkostnaderna till kalkylobjektet.  

 

Fastställa systemets mål och krav 

Vid framtagandet av en ABC-kalkyl bör företagets ledning först specificera målen 

med systemet. Exempelvis är de mest vanliga målen med ABC att mäta lönsamheten 

av varje kostnadsobjekt, identifiera aktivitetskostnader, eller att kontrollera och 

reducera de interna omkostnaderna. Syftet med att specificera målen är att systemets 

utvecklare enklare kan bestämma nivån på noggrannhet, skapa rätt detaljering av 

aktiviteter, och välja lämpliga kalkylobjekt. 

 

Identifiera resurser, aktiviteter och kostnadsdrivare 

Det andra steget i proceduren är att identifiera de aktiviteter och resurser som orsakar 

omkostnaderna och därefter organisera dem i en aktivitetslista. För att identifiera 

aktiviteterna och kostnadsdrivare kan utvecklaren använda sig av antingen workshops 
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eller intervjuer med de anställda i varje avdelning. Viktigt i detta steg är att sätta 

nivån på detaljeringen, men det här bör redan vara gjort i procedurens första steg. 

 

Beräkna aktivitetskostnader och fördelningsbas 

När aktiviteterna och deras kostnadsdrivare har blivit identifierade skall 

konsumtionen av resurser spåras till varje aktivitet, för att på så vis få reda på 

aktiviteternas kostnader. Beräknandet av aktivitetskostnaderna görs genom att 

multiplicera volymen av resursernas konsumtion med varje resurs enhetskostnad. 

 

Fördela omkostnaderna till varje kostnadsobjekt 

I det slutliga steget ska antalet kostnadsdrivare som konsumeras av kalkylobjektet 

spåras, för att på så vis få reda på aktivitetskostnaderna för kalkylobjektet. Det här 

görs genom att multiplicera kostnadsdrivarnas volymer med enhetspriset. 

 

3.1.2 Val av teori 

Som tidigare presenterats finns det skilda uppfattningar om vilka steg som ska 

innefattas vid framtagande av en ABC-kalkyl, samt vad varje steg ska innefatta. Med 

anledning av det här har författarna valt att välja en av de tre presenterade 

modellerna. Det här för att underlätta författarnas genomförande av kalkylen och för 

att underlätta för läsaren vid redogörelsen av kapitlets analys och framtagande av 

ABC-kalkyl. Den modell som författarna valt att följa är den som beskrivs av Ax et 

al. (2009). Valet av denna modell grundas i att Ax et al. (2009) ger noga 

beskrivningar om hur varje steg ska genomföras och på så vis kan författarna 

motverka att möjliga fel uppstår vid kalkyleringen. Valet av en enda modell grundas 

även i att det finns olika definitioner av exempelvis kostnadsdrivare, så genom att 

välja en enda modell uppstår inga oklarheter kring vad varje begrepp har för 

innebörd. 
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3.2 Empiri 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att presenteras med avseende på 

uppsatsens första problemfråga. För att underlätta för läsaren har författarna valt att 

dela upp truckarna utefter de som Kalmar AB själva äger och de truckar som 

företaget leasar. Det här beslutet grundas i att kostnaderna skiljer sig ifall truckarna 

ägs eller leasas.  

 

3.2.1 Egenägda truckar 

Kalmar AB:s truckpark består idag till en del av truckar som de själva äger. Totalt 

äger företaget 52 truckar vilka består av exempelvis gaffeltruckar och 

höglyftstruckar. Kalmar AB:s truckar används dagligen i företagets verksamhet med 

att förflytta material mellan och inom de olika avdelningarna. Då 

användningsområdena skiljer sig mellan truckarna, finns det därmed olika truckar i 

form av modell, storlek, samt kapacitet.  

Inköpspriset för en ny gaffeltruck är 120 000 kr per ton, och då Kalmar AB:s 

gaffeltruckar väger i snitt tio ton är inköpspriset 1 200 000 kr. För en höglyftstruck 

ligger inköpspriset istället på 1 000 000 kr. Avskrivningstiden på truckarna ligger på 

sju år, där avskrivningen är 15 % av inköpspriset (Nilsson; industrial engineer 

manager/outbound logistics manager, intervju 2013-05-03), men då mer än hälften av 

truckarna införskaffades innan millennieskiftet har de idag, enligt Kalmar AB, inget 

restvärde och generar bara kostnader som kan härledas till truckarnas användning 

(Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28).  

Croona (warehouse manager, intervju 2013-02-28) beskriver att de kostnadsposter 

som uppstår i anknytning till truckarnas användning är: bränslekostnader, 

servicekostnader samt kostnader för reparationer. Dock menar Croona (warehouse 

manager, intervju 2013-04-25) att bränslekostnaderna är mindre omfattande för 

truckarnas användning, samt att detta inte redovisas per truck, utan är en enskild 

kostnadspost som truckarna förbrukar vid behov. Istället menar han att det är 
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servicekostnader samt reparationskostnader som är betydande för truckanvändningen. 

Utöver de nämnda kostnadsposterna uppstår även kostnader i form av lön till de 

anställda som använder truckarna, truckarnas avskrivning, skatt och försäkring, samt 

räntekostnader (Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28). 

Trots att kostnadsposter i form av lön, avskrivning, skatt och försäkring, samt 

räntekostnader kan härledas till Kalmar AB:s egenägda truckar så menar Croona 

(warehouse manager, intervju 2013-02-28) och Svensson (logistics manager, intervju 

2013-02-28) att de mest betydande och intressanta kostnadsposterna är i form av 

truckarnas service och reparationskostnader. Att löner inte inkluderas med truckarnas 

kostnader är att personalen som använder truckarna kan utföra andra arbetsuppgifter 

när de inte använder någon av truckarna och på så vis beror inte lönekostnaderna på 

truckarnas användning (Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28). Med 

avskrivning menar Croona (warehouse manager, intervju 2013-02-28) att denna 

kostnadspost inte är relevant, då flera av maskinerna är äldre och på så vis är det inte 

en kostnad som påverkar företaget idag, utan denna kostnad har redan uppstått. Med 

skatt och försäkring, samt räntekostnader, menar han att de här kostnaderna är 

marginella och inte påverkar truckarnas totala kostnad i någon större utsträckning. 

Hur mycket som har genererats av de egenägda truckarna under 2012, i form av 

servicekostnader, samt reparationskostnader redovisas i bifogad Excel-fil. Dock ges 

ett exempel på tio slumpmässigt valda truckar nedan i figur 3.6. 
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Maskintyp Plats Servicekostnader Reparationskostnader 

Gaffeltruck Lackering   30 647 kr  

Gaffeltruck Gården   15 467 kr  

Gaffeltruck Underhåll  5 538 kr   13 132 kr  

Gaffeltruck Gården  874 kr   15 401 kr  

Gaffeltruck Gården  14 199 kr   30 136 kr  

Gaffeltruck Kyrkan   6 730 kr  

Gaffeltruck Axelmontering  3 388 kr   

Gaffeltruck Miljögården   24 933 kr  
Höglyftstruck, 

ståkorg Lagret CH   4 753 kr  

Höglyft, korg Lagret CH  3 001 kr   45 628 kr  

Totalt   27 000 kr   186 827 kr  
 

 

3.2.2 Leasade truckar 

Utöver de 52 truckar som Kalmar AB äger har de även tillgång till 35 truckar som 

leasas från olika företag. Att truckarna leasas från olika företag beror på deras 

skiftande användningsområde och på så vis har det inte varit möjligt för Kalmar AB 

att leasa truckarna av en och samma aktör. Dessa truckar har samma 

användningsområden som Kalmar AB:s egenägda, med att de förflyttar material 

mellan och inom företagets avdelningar (Croona; warehouse manager, intervju 2013-

02-28). 

Då Kalmar AB leasar dessa truckar krävs inga investeringar i form av inköp av truck, 

till skillnad från de truckar som ägs av företaget. Därmed generar de här truckarna, 

till skillnad från de egenägda truckarna, inga kostnader i form av avskrivningar. 

Istället för att investeringar görs i de leasade truckarna så betalar Kalmar AB en 

månadskostnad för att nyttja truckarna. Beroende på vad det är för truck som leasas 

ligger månadskostnaderna från 1 075 kr upp till månadskostnader på 20 030 kr 

Figur 3.6 Kostnader, egenägda truckar (2012) 
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(Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28). Då flera av truckarna har höga 

leasingkostnader menar Croona (warehouse manager, intervju 2013-02-28) att det är 

viktigt att truckarna används i en större omfattning så att månadskostnaden på så vis 

kan vara ekonomiskt försvarbar.  

Vid leasandet av truckarna skriver Kalmar AB på ett kontrakt avseende hur lång tid 

leasingen skall gälla. Vid kontraktstidens slut kan företaget antingen bestämma sig 

för att förlänga kontraktet, köpa ut trucken eller att avsluta kontraktet. Skulle Kalmar 

AB besluta sig för att avsluta kontraktet innan kontraktstiden löpt ut kan det leda till 

en straffavgift. Då flera av kontrakten löper flera år framåt kan det dock ligga i 

Kalmar AB:s intresse att avsluta ett kontrakt, ifall den leasade trucken generar mer 

kostnader än den nytta som skapas (Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-

28). 

Som med de egenägda truckarna uppstår även kostnader i form av lön till de anställda 

med de leasade truckarna, men Croona (warehouse manager, intervju 2013-02-28) 

och Svensson (logistics manager, intervju 2013-02-28) menar även här att denna 

kostnadspost inte är intressant att undersöka då personalen kan utföra andra 

arbetsuppgifter när trucken inte används. Detta är även fallet med bränslekostnaderna 

som de anser vara mindre omfattande och därmed försumbara, samt att detta inte 

antecknas per truck utan är en enskild kostnadspost som förbrukas av truckarna vid 

behov (Croona; warehouse manager, intervju 2013-04-25). Istället menar de båda att 

de kostnadsposter som är intressanta för de leasade truckarna är, som i fallet med de 

egenägda truckarna, kostnader i form av service och reparationer. Men då dessa 

truckar har en månadskostnad, för att de leasas, menar de på att denna kostnadspost 

även är intressant vid beräknandet av truckanvändningens totala kostnad.  

Hur mycket som har genererats av de leasade truckarna under 2012, i form av 

servicekostnader, reparationskostnader, samt leasingkostnader redovisas i bifogad 

Excel-fil. Dock ges ett exempel på tio slumpmässigt valda truckar nedan i figur 3.7. 
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Maskintyp Plats Leasingkostnad
/år Servicekostnader Reparationskostnader 

Gaffeltruck Miljögården 71 172 kr 5 780 kr 68 181 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1,2,3 256 692 kr 16 580 kr 52 618 kr 

Gaffeltruck Gården 191 964 kr 3 066 kr 8 558 kr 

Gaffeltruck Gården 240 360 kr 28 101 kr 122 628 kr 

Gaffeltruck Gården 160 464 kr 3 962 kr 83 022 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1. 120 984 kr 13 735 kr 75 010 kr 

Gaffeltruck Avggods 120 984 kr 27 463 kr 56 862 kr 

Gaffeltruck Gården 165 192 kr 17 751 kr 197 483 kr 

Gaffeltruck Gården 189 684 kr 24 322 kr 154 491 kr 

Gaffeltruck Gården 189 684 kr 19 462 kr 126 093 kr 

Totalt  1 707 180 kr 160 222 kr 944 946 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.7 Kostnader, leasade truckar (2012) 
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3.3 Analys 

Nedan kommer en analys att göras utifrån de steg som återfinns i ABC-modellen av 

Ax et al. (2009), som författarna valt att använda sig av vid identifierandet av 

kostnadsdrivarna samt beräkningarna av truckarnas totala kostnad. Efter att varje steg 

noggrant har analyserats utifrån teorin med tillhörande empiri kommer en fullständig 

ABC-kalkyl att presenteras med truckarnas kostnader.  

 

3.3.1 Bestäm direkta kostnader 

Vid framtagande av en ABC-kalkyl sker det först, enligt Ax et. al (2009), att de 

direkta kostnaderna påförs direkt till det berörda kalkylobjektet. De menar på att här 

är det viktigt att, så långt det är ekonomiskt försvarbart, behandla en stor del av 

kostnaderna som direkta. På så vis kan en högre precision uppnå i kalkyleringen. 

Direkta kostnader består här av direkt lön och direkt material (Ax et al. 2009).  

Vid bestämmande av direkta kostnader till Kalmar AB:s ABC-kalkyl är det endast 

direkt lön som kan tillföras, och inte direkt material. Det här beror på att 

truckanvändningen i sig inte kan knytas till materialkostnader, som istället kan 

identifieras när kalkylobjektet är anknutet till verksamhetens produktion, exempelvis 

en station inom monteringen. Direkt lön kan dock tillföras då denna kostnad kopplas 

till de anställda som nyttjar truckarna. Men för den kalkyl som författarna har som 

syfte att framställa gentemot Kalmar AB har de valt att inte inbegripa direkta löner. 

Beslutet grundas utifrån Croonas (warehouse manager, intervju 2013-02-28) och 

Svenssons (logistics manager, intervju 2013-02-28) uppfattning och beskrivning av 

att dessa kostnader inte är intressanta i anknytning till truckanvändningen. De menar 

på att personalen som nyttjar truckarna kan utföra andra arbetsuppgifter när de inte 

använder någon av truckarna, och på så vis beror inte lönekostnaderna på truckarnas 

användning. Dock kan detta ge en skev bild av verkligheten. För då lönekostnaderna 

inte härleds till nyttjandet av truckarna blir därmed truckanvändningens totala 

kostnad lägre, än om lönekostnaderna hade inkluderats i beräkningarna. Men trots det 
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här har författarna valt att bortse från denna kostnad, då Croona (warehouse manager, 

intervju 2013-02-28) menar på att när truckarna inte nyttjas kan de anställda utföra 

andra arbetsuppgifter. Med det här har därmed det första steget förbisetts vid 

framtagande av ABC-kalkylen gentemot Kalmar AB. 

 

3.3.2 Välj aktiviteter och fördela omkostnaderna till aktiviteterna 

Efter att de direkta kostnaderna har fördelats till ABC-kalkylen sker det i andra steget 

att de aktiviteter som ska inkluderas i kalkylen väljs, samt att omkostnaderna fördelas 

till aktiviteterna (Ax et al. 2009). Enligt Elhamma (2012) används aktiviteter som 

uttryck för olika slag av fysiskt arbete. Det kan exempelvis innebära när företaget 

producerar en tillverkningsserie, utför en kundorder eller ett konsultuppdrag. Då det 

inte finns någon given uppsättning av aktiviteter så kan de exempelvis inom ett 

tillverkande företag vara: inköp av material, produktionsplanering, manuell 

bearbetning, leverans av produkter etc. (Ax et al. 2009).  

Vid valet av vilka aktiviteter som ska inkluderas i ABC-kalkylen gäller det, enligt Ax 

et al. (2009), för undersökaren att filtrera företagets olika aktiviteter och utifrån 

kriterier besluta om vilka aktiviteter som ska inkluderas. Det här är väsentligt att 

genomföra då de menar på att inberäknandet av samtliga aktiviteter ger en 

komplicerad och kostsam kalkylering.  

För att praktiskt identifiera och välja vilka aktiviteter som ska inkluderas sker det 

vanligast, enligt Ax et al. (2009), genom intervjuer med företagets personal där 

undersökaren ber dem berätta om aktivitetsarbetet. Ax et al. (2009) menar på att detta 

är den mest bidragande faktorn då det är personalen som besitter störst kunskap om 

vilka aktiviteter som är mest resurskrävande. För Kalmar AB:s interna truckar har 

endast en aktivitet identifierats av författarna och det är truckarnas nyttjande. Då 

truckarna inte direkt kan kopplas till företagets produktion av truckar, utan istället har 

som uppgift att förflytta material (Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28), 

blir därmed aktiviteten deras nyttjande.  
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Vid fördelningen av omkostnaderna till aktiviteterna sker det här först med att varje 

aktivitets särkostnader (de kostnader som är unika för specifika aktiviteter) påförs. 

Därefter fördelas gemensamma kostnader för flera aktiviteter till den aktivitet 

(resursdrivaren) som är orsaken till kostnaden (Ax et al. 2009). I Kalmar AB:s fall 

finns det inga särkostnader som direkt kan härledas till nyttjandet av truckarna, då 

alla truckar enligt Croona (warehouse manager, intervju 2013-02-28) har kostnader 

knutna till användningen som består av bränslekostnader, servicekostnader, lön, samt 

reparationskostnader. Dock menar både han och Svensson (logistics manager, 

intervju 2013-02-28) att bränslekostnaderna inte är omfattande och därmed inte 

betydande att inbegripa i kalkylen. Men att exkludera dessa kostnader kan leda till att 

kalkylen inte ger en verklig bild över truckarnas totala kostnader. Dock baseras 

bränslekostnaderna påverkan utifrån hur mycket varje truck nyttjas, och då både 

Croona (warehouse manager, intervju 2013-02-28) och Svensson (logistics manager, 

intervju 2013-02-28) menar på att denna kostnad inte är omfattande har författarna 

därmed valt att inte inbegripa denna kostnad i kalkylen. Valet grundas även i att 

truckarnas bränsle fylls på vid behov och inte är något som antecknas, utan är en 

enskild kostnadspost som inte redovisas per truck (Croona; warehouse manager, 

intervju 2013-04-25). Lön till anställda som skall påföras direkt till kalkylen, kan 

härledas till hur mycket som truckarna används utifrån antal arbetade timmar, men 

som tidigare beskrivits kommer författarna att bortse från denna kostnad. De 

kostnader som därmed kommer att inbegripas i kalkylen är service- och 

reparationskostnader. 

Kostnad för de leasade truckarna som inte direkt kan härledas till deras nyttjande, 

men som författarna anser är viktig att ta med i kalkylen, är den månadskostnad som 

Kalmar AB betalar för att få använda de leasade truckarna (Croona; warehouse 

manager, intervju 2013-02-28). Även kostnader i form av avskrivningar för de 

egenägda truckarna påverkar truckarnas totala kostnad, men då mer än hälften av 

truckarna införskaffades innan millennieskiftet menar Croona (warehouse manager, 

intervju 2013-02-28) att de idag inte har något restvärde, och generar då bara 
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kostnader som kan härledas till truckarnas användning. Trots detta har författarna 

beslutat att medta denna kostnad i kalkylen, för att på så vis ge en mer rättvis 

kostnadsbild mellan de egenägda och de leasade truckarna. Kostnader som även kan 

härledas till de egenägda truckarnas totala kostnad är skatt och försäkring, samt 

räntekostnader. Dock menar Croona (warehouse manager, intervju 2013-02-28) att de 

här kostnaderna är marginella och därmed inte påverkar truckarnas kostnad i någon 

större utsträckning. Med det här har därmed författarna valt att utesluta dessa 

kostnadsposter och istället fokuserat på de valda kostnaderna. 

De kostnader som har identifierats för truckarna redovisas nedan i figur 3.8. 

 

 

3.3.3 Välj kostnadsdrivare 

Det tredje steget vid framtagandet av en ABC-kalkyl är att välja kostnadsdrivare (Ax 

et al. 2009). Enligt Kim et al. (2011) används kostnadsdrivare för att kunna mäta 

kalkylobjektets konsumtion av de olika aktiviteterna. På så vis fungerar 

kostnadsdrivaren som en länk mellan kalkylobjektet och aktiviteterna genom att anta 

rollen som en så kallad fördelningsnyckel. Som i fallet med aktiviteter finns det även 

ingen given uppsättning av kostnadsdrivare. Utan de här skiljer sig beroende på 

vilken verksamhet som kalkylen tillämpas i (Ax et al. 2009). Med det här har därmed 

författarna själva fått identifiera de kostnadsdrivare som skall användas i kalkylen.  

Ax et al. (2009) menar på att kostnadsdrivarna skall kopplas till de identifierade 

aktiviteterna, men då den aktivitet som identifierats är truckarnas nyttjande kommer 

kostnadsdrivare att identifieras till de kostnader som kopplas till nyttjandet av 

Typ av truck Särkostnader Gemensamma 
kostnader 

Egenägd Avskrivning Servicekostnad 
Reparationskostnad 

Leasad Leasingkostnad Servicekostnad 
Reparationskostnad 

Figur 3.8 Kostnader med avseende på truckanvändning 
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truckarna. Därmed är det kostnadsdrivare som kan härledas till truckarnas 

leasingkostnader, avskrivningar, servicekostnader, samt reparationskostnader.  

Omfattningen på truckarnas leasingkostnader drivs av hur ofta som Kalmar AB 

betalar för nyttjandet av de leasade truckarna. Då Kalmar AB faktureras för 

leasingkostnaden per månad (Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28) blir 

därmed kostnadsdrivaren för denna kostnad antalet leasingmånader. Men då denna 

kostnad endast kan härledas till de leasade truckarna blir denna kostnadsdrivare unik 

för dessa truckar. 

Då truckarnas avskrivningar sker på årsbasis och baseras utifrån antalet 

avskrivningsår (Nilsson; industrial engineer manager/outbound logistics manager, 

intervju 2013-05-03), blir därmed kostnadsdrivaren de antal år som trucken avskrivs 

på. Att antalet avskrivningsår blir kostnadsdrivaren beror på att ifall denna ändras så 

kommer kostnaden i sin tur ändras, antingen till det högre eller lägre.  

Då truckarna blir servade utifrån när antalet användningstimmar uppnår det bestämda 

serviceintervallet (Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28), bestäms 

därmed denna kostnadens omfattning av antalet servicetillfällen. På så vis blir 

kostnadsdrivaren för denna kostnad antalet servicetillfällen. Dock skulle 

kostnadsdrivaren kunna vara antalet servicetimmar, men då servicekostnaden kan 

skilja sig beroende på vad det är för truck och vad som utförs, trots likvärdig 

tidsförbrukning, ger antalet servicetillfällen en mer korrekt bild av kostnadens 

omfattning.   

I fallet med truckarnas reparationskostnader bestäms omfattningen av denna kostnad 

utifrån hur ofta reparationer blir utförda. Därmed blir kostnadsdrivaren för denna 

kostnad antalet reparationer. Dock skulle kostnadsdrivaren kunna vara antalet 

reparationstimmar, men då reparationerna kan skilja sig åt beroende på vad som 

utförs kan kostnaderna skilja sig åt, trots att samma tid läggs ner på reparationen. 

Därmed ger den valda kostnadsdrivaren en mer korrekt bild över kostnadens 

omfattning.  
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De identifierade kostnadsdrivarna definieras enligt Ax et al. (2009) som 

transaktionsrelaterade kostnadsdrivare. Dessa drivare mäter antalet förekomster, 

exempelvis antalet inköp, kundbesök, kunder, fakturor, leverantörer eller 

konsultuppdrag. De här kostnadsdrivarna är lämpliga att använda när kalkylobjekten 

är lika resurskrävande med hänsyn till aktiviteterna (Ax et al. 2009). 

De identifierade kostnadsdrivarna med avseende på deras kostnadspost redovisas 

nedan i figur 3.9. 

 

 

 

3.3.4 Fastställ kostnadsdrivarvolymer och beräkna aktivitetssatser 

I det fjärde steget vid framtagandet av en ABC-kalkyl gäller det att beräkna de olika 

aktivitetssatserna. Men innan detta kan göras behöver kostnadsdrivarvolymerna först 

fastställas. Kostnadsdrivarvolym är den praktiska volymen, som är lika med den 

teoretiska volymen minskad med det volymbortfall som är en följd av normala 

händelser såsom förseningar, avbrott, underhåll och sjukdom. När 

kostnadsdrivarvolymen är fastställd beräknas aktivitetssatserna genom att 

aktivitetskostnaderna vid den praktiska kostnadsdrivarvolymen divideras med den 

praktiska kostnadsdrivarvolymen (Ax et al. 2009).  

Då kostnaderna för Kalmar AB:s truckar inte har någon standardisering, utan 

kostnaderna skiljer sig markant mellan truckarna, finns det därmed inte någon 

möjlighet att beräkna aktivitetssatserna. Därmed har författarna valt att bortse från 

Typ av truck Kostnad Kostnadsdrivare 

Egenägd Avskrivning 
Servicekostnad 
Reparationskostnad 

Antalet avskrivningsår 
Antalet servicetillfällen 
Antalet reparationer 

Leasad Leasingkostnad 
Servicekostnad 
Reparationskostnad 

Antalet leasingmånader 
Antalet servicetillfällen 
Antalet reparationer 

Figur 3.9 Kostnader med tillhörande kostnadsdrivare 
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detta steg vid framtagandet av kalkylen gentemot företaget. Istället så har författarna 

använt de specificerade kostnaderna för varje kostnadspost som har blivit erhållna 

genom interna dokument från företaget och koncernens serviceavdelning. 

  

3.3.5 Beräkna kostnader för kalkylobjektet 

Det avslutande steget vid framtagande av en ABC-kalkyl är att beräkna kostnaderna 

för kalkylobjektet. Men för att uträkningarna ska ge en korrekt bild över aktivitetens 

kostnad krävs det att kostnaderna beräknas på den utnyttjade aktivitetskapaciteten, 

och inte på den outnyttjade kapaciteten. De här kostnaderna ska istället betraktas som 

periodkostnader (Ax et al. 2009).  

I den kalkyl som presenteras nedan (se figur 3.10) har författarna beräknat kostnaden 

för varje truck utifrån de specificerade kostnadsuppgifter som blivit erhållna från 

Kalmar AB och koncernens serviceavdelning. Därmed har författarna bortsett från att 

beräkna kostnaderna utifrån den utnyttjade aktivitetskapaciteten och istället specifikt 

beräknat på det underlag som erhållits. Detta val grundas även i att uppsatsens tredje 

problemfråga innehåller beräkningar på hur mycket varje truck nyttjas i förhållande 

till deras tillgängliga kapacitet, för att på så vis ge varje trucks nyttjandegrad. Där 

ställs även nyttjandegraden i förhållande till de totala kostnader som författarna har 

beräknat i denna del.  

Nedan i figur 3.10 presenteras de totala kostnaderna för tio av företagets egenägda 

truckar, och i figur 3.11 presenteras de totala kostnaderna för tio av företagets leasade 

truckar. För en fullständig kalkyl se bifogad Excel-fil.   

På grund av bristande access till varje gaffeltrucks rätt vikt har författarna räknat på 

att varje gaffeltruck väger 10 ton, och på så vis haft ett inköpspris på 1 200 000 kr 

(Nilsson; industrial engineer manager/outbound logistics manager, intervju 2013-05-

03). För gaffeltruckarna blir därmed den årliga avskrivningen 

, medan för höglyftstruckarna, där inköpspriset är 1 

000 000 kr, blir avskrivningen .  
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Maskintyp Plats Avskrivning 
(A) 

Servicekostnader 
(S) 

Reparationskostnader 
(R) 

Totalkostnad (A 
+ S + R) 

Gaffeltruck Lackering 180 000 kr  30 647 kr 210 647 kr 

Gaffeltruck Gården 180 000 kr  15 467 kr 195 467 kr 

Gaffeltruck Underhåll 180 000 kr 5 538 kr 13 132 kr 198 670 kr 

Gaffeltruck Gården 180 000 kr 874 kr 15 401 kr 196 275 kr 

Gaffeltruck Gården 180 000 kr 14 199 kr 30 136 kr 224 335 kr 

Gaffeltruck Kyrkan 180 000 kr  6 730 kr 186 730 kr 

Gaffeltruck Axelmonteri
ng 180 000 kr 3 388 kr  183 388 kr 

Gaffeltruck Miljögården 180 000 kr  24 933 kr 204 933 kr 

Höglyftstruck, 
ståkorg Lagret CH 150 000 kr  4 753 kr 154 753 kr 

Höglyftstruck, 
korg Lagret CH 150 000 kr 3 001 kr 45 628 kr 198 629 kr 

Totalt  1 740 000 kr 27 000 kr 186 827 kr 1 953 827 kr 

Figur 3.10 Totala kostnader, egenägda truckar (2012) 
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Maskintyp Plats Leasingkostnad/år  
(L) 

Servicekostnader 
(S) 

Reparationskostnader 
(R) 

Totalkostnad 
(L + S + R) 

Gaffeltruck Miljögård
en 71 172 kr 5 780 kr 68 181 kr 145 133 kr 

Gaffeltruck Lastzon 
1,2,3 256 692 kr 16 580 kr 52 618 kr 325 890 kr 

Gaffeltruck Gården 191 964 kr 3 066 kr 8 558 kr 203 588 kr 

Gaffeltruck Gården 240 360 kr 28 101 kr 122 628 kr 391 089 kr 

Gaffeltruck Gården 160 464 kr 3 962 kr 83 022 kr 247 448 kr 

Gaffeltruck Lastzon 
1. 120 984 kr 13 735 kr 75 010 kr 209 729 kr 

Gaffeltruck Avggods 120 984 kr 27 463 kr 56 862 kr 205 309 kr 

Gaffeltruck Gården 165 192 kr 17 751 kr 197 483 kr 380 426 kr 

Gaffeltruck Gården 189 684 kr 24 322 kr 154 491 kr 368 479 kr 

Gaffeltruck Gården 189 684 kr 19 462 kr 126 093 kr 335 239 kr 

Totalt  1 707 180 kr 160 222 kr 944 946 kr 2 812 348 kr 

 

 

 

Vid en direkt jämförelse mellan de presenterade truckarna visar det sig att de leasade 

truckarna generar betydligt högre kostnader än de egenägda. Det här ligger till stor 

grund i de markanta skillnaderna mellan truckarnas service- och 

reparationskostnader. Då företagets tio egenägda truckarna har genererat service- och 

reparationskostnader för 27 000kr respektive 186 827kr, har de tio leasade truckarna 

genererat service- och reparationskostnader för 160 222kr respektive 944 946kr. Det 

här ger en skillnad mellan servicekostnaderna på 133 222kr respektive 758 119kr.  

Vid jämförelse mellan totala avskrivningar och totala leasingkostnader kan här 

anmärkas att de egenägda truckarna genererar en högre kostnad än de leasade, med 

cirka 33 000 kr. Trots denna skillnad så genererar de leasade truckarna ändå en högre 

totalkostnad, men som beskrivits beror detta på de markanta skillnaderna i service- 

och reparationer. 

Figur 3.11 Totala kostnader, leasade truckar (2012) 
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Då det är markanta skillnader mellan kostnaderna som truckarna genererar kan det 

därmed vara lämpligt att se över de olika leasingavtalen, ifall det finns möjlighet till 

att sänka avtalens kostnader, eller om det finns någon annan extern part som kan 

leverera samma truck men till en lägre leasingkostnad. Vidare kan det vara lämpligt 

att undersöka för de höga reparationskostnaderna, vad som har orsakat att trucken 

måste repareras. Dock kan höga reparationskostnader för de leasade truckarna 

förklaras med att de möjligtvis nyttjas mer än företagets egenägda truckar. Det här 

kan även förklara skillnaderna i truckarnas servicekostnader. 
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4. ”Hur förändras truckarnas service- och 

reparationskostnader genom en intern förläggning av 

truckarnas service?”  
I detta kapitel kommer uppsatsens andra problemfråga att presenteras med avseende 
på tillhörande empiri. Någon teori till problemfrågan kommer inte att presenteras 
och grundas utifrån att detta är ett operativt problem för Kalmar AB och inget som 
kan härledas till teori. Därefter kommer en analys att göras med avseende på hur 
service- och reparationskostnaderna förändras genom att internt ansvara för 
området. 

 

Nedan, i figur 4.1, redovisas utförligt hur kapitlet till uppsatsens andra problemfråga 

är uppbyggd med tillhörande empiri och analys. Figuren är en utbyggnad av den som 

tidigare presenterades i uppsatsens inledningskapitel. 

 

 
 

 

4.1 Empiri 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet till uppsatsens andra problemfråga att 

presenteras. Först kommer en beskrivning av den nuvarande serviceavdelningen att 

ges med tillhörande service- och reparationskostnader för truckarna. Därefter 

kommer en beskrivning ges med ifall servicen av truckarna skulle utföras internt av 

Kalmar AB. Kostnaderna för användning av serviceavdelningen är hämtade från 

4. Hur förändras truckarnas service- och 
reparationskostnader  genom en intern förläggning av 

truckarnas service? 
 4.1    Empiri 
 4.1.1 Serviceavdelning 
 4.2    Analys  
 4.2.1 Intern förläggning av serviceavdelning 

Figur 4.1 Disposition, kapitel 4 
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föregående kapitel, medan kostnaderna för att internt hantera området är ny och 

insamlad genom intervjuer hos Kalmar AB. På grund av bristande access till 

specifika kostnadsposter kommer endast en jämförelse att göras mellan skillnader i 

lönekostnader, och då inte skillnader mellan materialkostnader. För att kunna ge en 

klar bild och en bättre jämförelse så har författarna valt att undersöka hur kostnaderna 

skulle se ut för tio utvalda truckar. De truckar som författarna valt ut att undersöka är 

truckar som har genererat betydande service- och reparationskostnader.   

 

4.1.1 Serviceavdelning 

Vid service eller eventuella reparationer av Kalmar AB:s interna truckar används idag 

koncernens serviceavdelning. Då serviceavdelningen är lokaliserad i Göteborg är det 

därmed inte möjligt för Kalmar AB att skicka truckarna när service eller reparationer 

ska utföras. Istället sker detta genom att serviceavdelningen skickar personal till 

Kalmar AB för att på plats utföra service eller reparationer av truckarna (Croona; 

warehouse manager, intervju 2013-02-28).  

När service av varje truck utförs bestäms det här utifrån hur många timmar som 

trucken nyttjas. Det här sker genom att serviceavdelningens personal antecknar på 

trucken vid antalet timmar som servicen genomfördes samt vid vilket antal timmar 

som nästa service ska utföras. När truckens timmätare sedan når det utsatta timantalet 

servas därmed trucken. Exempelvis kan en truck servas vid 8500 timmar och nästa 

service ska utföras vid 8900 timmar. När trucken sedan har blivit nyttjad 8900 

timmar servas den igen. Då truckarnas nyttjande skiljer sig markant mellan vilket 

användningsområde som de har finns det därmed truckar som kan servas flera gånger 

per år, medan en del truckar högst servas en gång per år. Det här ger därmed att de 

totala service- samt reparationskostnaderna skiljer sig mellan företagets truckar, då 

truckarnas nyttjande är skiljande (Bergström; inbound logistics manager, intervju 

2013-03-18).  
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Hur service- samt reparationskostnaderna för 2012 förhåller sig till truckarna 

presenteras i den bifogade Excel-filen. Nedan, i figur 4.2, presenteras tio truckar som 

har genererat betydande service- och reparationskostnader under 2012.  

 

Maskintyp Plats Service Reparation Total (ser+rep) 

Gaffeltruck Gården 17 751 kr 197 483 kr 215 234 kr 

Gaffeltruck Gården 24 322 kr 154 491 kr 178 813 kr 

Gaffeltruck Gården 28 101 kr 122 628 kr 150 729 kr 

Gaffeltruck Gården 19 462 kr 126 093 kr 145 555 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1. 13 735 kr 75 010 kr 88 745 kr 

Gaffeltruck Gården 3 962 kr 83 022 kr 86 984 kr 

Gaffeltruck Avggods 27 463 kr 56 862 kr 84 325 kr 

Gaffeltruck Lackering 12 221 kr 64 595 kr 76 816 kr 

Gaffeltruck Miljögården 5 780 kr 68 181 kr 73 961 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1,2,3 16 580 kr 52 618 kr 69 198 kr 

Totalt  169 377 kr 1 000 983 kr 1 170 360 kr 

 

 

Användandet av en intern serviceavdelning var ett strategiskt beslut från företagets 

ledning, som menade på att Kalmar AB bör använda den egna serviceavdelningen för 

att på så vis skapa rätt budskap mot företagets kunder. Ifall Kalmar AB exempelvis 

skulle hitta ett billigare alternativ, och då möjligtvis serva sina truckar hos någon av 

företagets konkurrenter, skulle detta ge ett felaktigt intryck hos företagets kunder, 

med att ett företag som tillverkar truckar inte servar sina egna truckar hos den egna 

koncernens serviceavdelning (Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28 & 

Figur 4.2 Service- och reparationskostnader för tio truckar (2012) 
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Nilsson; industrial engineer manager/outbound logistics manager, intervju 2013-02-

28). 

Trots att användningen av serviceavdelningen fungerar bra i dagsläget så menar 

Croona (warehouse manager, intervju 2013-02-28), Svensson (logistics manager, 

intervju 2013-02-28) och Nilsson (industrial engineer manager/outbound logistics 

manager, intervju 2013-02-28) att Kalmar AB själva skulle kunna utföra denna del 

internt och därmed reducera de kostnader som är relaterade till detta område. De 

beskriver att då Kalmar AB är ett företag som tillverkar truckar besitter de därmed 

den rätta kompetensen att utföra service och reparationer av truckarna. Därmed kan 

de använda befintlig personal till att ansvara för detta område. Då Kalmar AB betalar 

285:- i timmen till sin egen personal, medan serviceavdelningen fakturerar 714:- i 

timmen i personalkostnad, skulle företaget på så vis kunna reducera 

personalkostnaderna genom att använda befintlig personal. Då både service och 

reparationer sker i Kalmar AB:s lokaler krävs det heller ingen ny lokal för att utföra 

dessa aktiviteter (Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28, Svensson; 

logistics manager, intervju 2013-02-28, Nilsson; industrial engineer 

manager/outbound logistics manager, intervju 2013-02-28).  

Kalmar AB lagerhåller även en del av de komponenter som krävs till truckarna och 

kan på så vis reducera materialkostnaderna för service och reparation. Ifall företaget 

inte har de komponenter som behövs kan de få de här till inköpspris och på vis 

undvika de pålägg som uppstår vid användandet av serviceavdelningen (Croona; 

warehouse manager, intervju 2013-02-28, Svensson; logistics manager, intervju 

2013-02-28, Nilsson; industrial engineer manager/outbound logistics manager, 

intervju 2013-02-28).  
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4.2 Analys 

Nedan kommer en analys att genomföras utifrån hur service- och 

reparationskostnaderna skulle förändras för de tio utvalda truckarna om utifall 

Kalmar AB skulle internt sköta denna aktivitet. På grund av bristande access till 

specifika kostnadsposter kommer endast skillnaden i personalkostnader att 

analyseras. Då författarna inte har haft tillgång till hur stor del av kostnaderna som 

består av personalkostnader kommer ett antagande att göras utifrån att hela 

kostnadsbeloppet består av personalkostnader. En diskussion kommer även att ges för 

vad det skulle betyda för Kalmar AB och koncernen om denna aktivitet skulle skötas 

internt. 

 

4.2.1 Intern förläggning av serviceavdelning 

Vid service och reparationer av Kalmar AB:s interna truckar sköts det här idag av 

koncernens serviceavdelning. Detta sker genom att serviceavdelningens personal 

skickas till Kalmar AB och utför sedan service och reparation på plats i företagets 

lokaler. På grund av skillnader i nyttjande av de interna truckarna skiljer det hur ofta 

truckarna genomgår service och reparation, och därmed finns det markanta skillnader 

i service- och reparationskostnader för truckarna (Croona; warehouse manager, 

intervju 2013-02-28 & Bergström; inbound logistics manager, intervju 2013-03-18).  

Tio av de interna truckar som har genererat betydande service- och 

reparationskostnader redovisas nedan i figur 4.3.  
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Maskintyp Plats Service Reparation Total (ser+rep) 

Gaffeltruck Gården 17 751 kr 197 483 kr 215 234 kr 

Gaffeltruck Gården 24 322 kr 154 491 kr 178 813 kr 

Gaffeltruck Gården 28 101 kr 122 628 kr 150 729 kr 

Gaffeltruck Gården 19 462 kr 126 093 kr 145 555 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1. 13 735 kr 75 010 kr 88 745 kr 

Gaffeltruck Gården 3 962 kr 83 022 kr 86 984 kr 

Gaffeltruck Avggods 27 463 kr 56 862 kr 84 325 kr 

Gaffeltruck Lackering 12 221 kr 64 595 kr 76 816 kr 

Gaffeltruck Miljögården 5 780 kr 68 181 kr 73 961 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1,2,3 16 580 kr 52 618 kr 69 198 kr 

Totalt  169 377 kr 1 000 983 kr 1 170 360 kr 

 

 

För att göra en jämförelse mellan att använda serviceavdelningen, kontra en intern 

förläggning, görs först ett antagande om att de totala kostnaderna endast består av 

personalkostnader för servicepersonalen á 714:- i timmen (Croona; warehouse 

manager, intervju 2013-02-28). Vid detta antagande kan antalet service- och 

reparationstimmar erhållas genom att dividera den totala kostnaden med 

timkostnaden, följande:  

 

Antal service− och reparationstimmar = Totalkostnad (externt)
Timkostnad (servicepersonal)

 

 
 
 

Figur 4.3 Service- och reparationskostnader för tio truckar (2012) 
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Denna uträkning ger enligt figur 4.4 följande service- och reparationstimmar: 

 

Maskintyp Plats Totalkostnad 
(externt) Antal timmar 

Gaffeltruck Gården 215 234 kr 301,4 

Gaffeltruck Gården 178 813 kr 250,4 

Gaffeltruck Gården 150 729 kr 211,1 

Gaffeltruck Gården 145 555 kr 203,9 

Gaffeltruck Lastzon 1. 88 745 kr 124,3 

Gaffeltruck Gården 86 984 kr 121,8 

Gaffeltruck Avggods 84 325 kr 118,1 

Gaffeltruck Lackering 76 816 kr 107,6 

Gaffeltruck Miljögården 73 961 kr 103,6 

Gaffeltruck Lastzon 1,2,3 69 198 kr 96,9 

Totalt  1 170 360 kr 1 639,2 
 

 

När antalet timmar är fastställt kan sedan totalkostnaden för en intern förläggning av 

serviceavdelningen beräknas genom att multiplicera timkostnaden för den egna 

personalen (285:-) med antalet service- och reparationstimmar, följande:  

 
Totalkostnad (internt) = Timkostnad (egen personal) × Antal service− och reparationstimmar
 

 
Denna uträkning ger enligt figur 4.5 följande totalkostnader för de tio utvalda 

truckarna, vid en intern förläggning av serviceavdelningen: 

 

 

 

Figur 4.4 Antal service- och reparationstimmar för tio truckar 
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Maskintyp Plats Antal timmar Totalkostnad 
(internt) 

Gaffeltruck Gården 301,4 85 913 kr 

Gaffeltruck Gården 250,4 71 375 kr 

Gaffeltruck Gården 211,1 60 165 kr 

Gaffeltruck Gården 203,9 58 100 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1. 124,3 35 423 kr 

Gaffeltruck Gården 121,8 34 721 kr 

Gaffeltruck Avggods 118,1 33 659 kr 

Gaffeltruck Lackering 107,6 30 662 kr 

Gaffeltruck Miljögården 103,6 29 522 kr 

Gaffeltruck lastzon 1.2.3 96,9 27 621 kr 

Totalt   1639,2 467 161 kr 
 

 

 

Jämförelse av totalkostnaderna vid en extern serviceavdelning, kontra intern 

förläggning, utförs genom att beräkna skillnaden mellan kostnaderna, följande: 

 
Kostnadsskillnad = Totalkostnad (externt) − Totalkostnad (internt)  

 
Denna uträkning ger enligt figur 4.6 följande kostnadsskillnader mellan de två 

servicealternativen: 

 

 

 

Figur 4.5 Totala kostnader för tio truckar (intern förläggning) 
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Maskintyp Plats Totalkostnad 
(externt) 

Totalkostnad 
(internt) Kostnadsskillnad 

Gaffeltruck Gården 215 234 kr 85 913 kr 129 321 kr 

Gaffeltruck Gården 178 813 kr 71 375 kr 107 438 kr 

Gaffeltruck Gården 150 729 kr 60 165 kr 90 564 kr 

Gaffeltruck Gården 145 555 kr 58 100 kr 87 455 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1. 88 745 kr 35 423 kr 53 322 kr 

Gaffeltruck Gården 86 984 kr 34 721 kr 52 263 kr 

Gaffeltruck Avggods 84 325 kr 33 659 kr 50 666 kr 

Gaffeltruck Lackering 76 816 kr 30 662 kr 46 154 kr 

Gaffeltruck Miljögården 73 961 kr 29 522 kr 44 439 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1,2,3 69 198 kr 27 621 kr 41 577 kr 

Totalt   1 170 360 kr 467 161 kr 703 199 kr 
  

 

 

Som framgår av figur 4.6 skulle en intern förläggning av serviceavdelningen kunna 

leda till en kostnadsbesparing, av de tio truckarna, på 703 199 kr. Dock skall här 

påpekas att denna kostnadsbesparing endast är grundad utifrån antagandet om att alla 

kostnaderna kan härledas till personalkostnader. De här kostnaderna är egentligen 

bara en del av de totala kostnaderna och på så vis kan denna markanta 

kostnadsbesparing inte uppnås genom en intern förläggning, vid enbart hänsyn till 

personalkostnader. Men trots detta skall det påpekas att då kostnaderna för personal 

skiljer sig markant mellan alternativen, finns det därmed stora potentiella 

kostnadsbesparingar att erhålla.  

Inom denna kategori finns även möjligheten till att reducera personalkostnaderna 

vidare, då befintlig personal kan ansvara för detta område, då företaget enligt Croona 

(warehouse manager, intervju 2013-02-28), Svensson (logistics manager, intervju 

Figur 4.6 Kostnadsskillnader för tio truckar vid extern kontra intern förläggning 
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2013-02-28) och Nilsson (industrial engineer manager/outbound logistics manager, 

intervju 2013-02-28) besitter den rätta kompetensen att utföra service och reparation 

av truckarna. Därmed är personalkostnaden en kostnad som redan existerar hos 

Kalmar AB, och på så vis blir de inte tvungna till att möjligtvis anställa mer personal. 

Dock kan det här behövas ifall produktionen ökar till maxkapacitet och då finns det 

möjligtvis inte personal som har tid till att utföra service och reparation av truckarna. 

Men om Kalmar AB möjligtvis reducerar sin truckpark kan truckförare istället arbeta 

med att utföra service och reparationer.   

Förutom en möjlig besparing i personalkostnad finns det flera faktorer som talar för 

att Kalmar AB internt skulle kunna handhålla service och reparation av truckarna. Då 

service och reparationer sker hos Kalmar AB i företagets egna lokaler, behövs 

därmed inga investeringar i nya lokaler för att ansvara för området. Dessutom 

lagerhåller Kalmar AB idag en stor del av de komponenter som krävs till truckarna, 

samt att ifall någon komponent inte finns kan de själva beställa denna, och på så vis 

undvika de kostnadspålägg som serviceavdelningen utfärdar (Croona; warehouse 

manager, intervju 2013-02-28, Svensson; logistics manager, intervju 2013-02-28, 

Nilsson; industrial engineer manager/outbound logistics manager, intervju 2013-02-

28).    

En annan faktor, som dock inte direkt kan avspeglas på kostnadsbesparingar, är den 

tidsreducering som kan uppnås med en intern förläggning. Då serviceavdelningen är 

lokaliserad i Göteborg (Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28) föreligger 

det därmed en tidsfördröjning från det att en truck anmäls till service eller reparation, 

och att servicepersonal anländer till företaget. Men genom en intern förläggning 

skulle denna tidsfördröjning motverkas, då serviceavdelningen direkt skulle kunna ta 

hand om trucken när service eller reparation uppstår.  

Som visats av uträkningarna skulle Kalmar AB kunna reducera sina kostnader ifall 

service och reparationer av truckarna förläggs internt. Dock skulle detta beslut leda 

till en negativ finansiell påverkan hos koncernens serviceavdelning. Dock kan 
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resonemang göras kring att trots Kalmar AB väljer att inte använda koncernens 

serviceavdelning så kommer det inte att finansiellt påverka koncernen som en helhet. 

Istället kommer beslutet leda till att finanserna inom koncernen omfördelas, då till 

Kalmar AB:s fördel. Men om detta beslut offentliggörs för branschen föreligger en 

risk att serviceavdelningen rykte skadas, och kan i sin tur leda till att befintliga 

kunder (som inte tillhör koncernen) till serviceavdelningen, avslutar samarbetet. Ifall 

detta sker kommer Kalmar AB:s beslut att leda till en negativ finansiell påverkan för 

hela koncernen. 
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5. ”Hur skulle Kalmar AB operativt kunna arbeta med att 

utvärdera truckarna, med avseende på dess 

nyttjandegrad?” 
I detta kapitel kommer uppsatsens tredje problemfråga att presenteras med avseende 
på teori och empiri. Därefter kommer en analys att genomföras utifrån den 
presenterade teorin och empirin. 

 

Nedan, i figur 5.1, redovisas utförligt hur kapitlet till uppsatsens tredje problemfråga 

är uppbyggd med tillhörande empiri och analys. Figuren är en utbyggnad av den figur 

som tidigare presenterades i uppsatsens inledningskapitel. 

 

 

 

 

5.1 Teori 

Till uppsatsens tredje problemfråga kommer först teori om kapacitet och dess olika 

former att presenteras. Därefter kommer teori om nyttjandegrad att presenteras med 

avseende på begreppets definition samt hur beräkningen av detta begrepp utförs.  

 

 

5. Hur skulle Kalmar AB operativt kunna arbeta med att 
utvärdera truckarna, med avseende på dess nyttjandegrad? 

 5.1    Teori 
 5.1.1 Kapacitet 
 5.1.2 Nyttjandegrad 
 5.1.3 Val av teori 
 5.2    Empiri 
 5.2.1 Truckanvändning 
 5.3    Analys  
 5.3.1 Truckarnas nyttjandekostnad 
 5.3.2 Utvärdering av truckar 

Figur 5.1 Disposition, kapitel 5 
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5.1.1 Kapacitet 

Kapacitet är ett mått som beskriver hur mycket som kan produceras, och anges ofta i 

tid, vilket exempelvis kan vara hur många timmar per skift en maskin är i bruk och 

producerar. Kapacitet kan även anges i mängd output per tidsenhet, exempelvis st/h 

(Mattsson & Jonsson, 2003). Enligt Mattsson & Jonsson (2003) beräknas kapacitet 

vanligtvis per produktionsgrupp, men kan även beräknas enligt någon annan 

planeringsenhet inom verksamheten. Det finns fyra olika kapacitetsmått som 

kapacitet kan delas upp i, vilka är: teoretisk kapacitet, nominell kapacitet, 

bruttokapacitet, samt nettokapacitet (se figur 5.2) (Mattsson & Jonsson, 2003). 

 

 

Enligt Mattsson & Jonsson (2003) är teoretisk kapacitet den kapacitet som kan 

uppnås i en produktionsgrupp om produktionen är igång dygnet runt varje dag under 

ett år, med andra ord den maximala kapaciteten. Dock är inte teoretisk kapacitet 

möjligt att uppnå då produktionen inte är konstant igång, och därför beräknas istället 

nominell kapacitet (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Nominell kapacitet är den tillgängliga kapaciteten som vanligtvis går att beräkna och 

använda. Vid beräkning av den nominella kapaciteten görs det vanligtvis med antal 

Teoretisk kapacitet

Kapacitet som ej 
är planerad att 
utnyttjas (antal 
maskiner, antal 

skift, antal timmar 
per skift och antal 

arbetsdagar 
medräknat)

Nominell kapacitet

Bruttokapacitet Kapacitetsbortfall 
(reparationer, 

personalfrånvaro 
eller annat 
underhåll)Nettokapacitet

Ej planerbar 
verksamhet 

(väntetid, ställtid 
etc.)

Figur 5.2 Kapacitetsnivåer (Mattsson & Jonsson, 2003) 
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maskiner, antal skift, antal timmar per skift, samt antal arbetsdagar. Exempel på 

beräkning av nominell kapacitet är ett antagande om fyra maskiner i en 

produktionsgrupp med arbete i två skift med 7,5 timmar per skift och en vecka med 

fem arbetsdagar. Det här ger en nominell kapacitet på 4 × 2 × 7,5 × 5 = 300h / vecka  

(Mattsson & Jonsson, 2003). 

Det finns dock en svaghet med användande av nominell kapacitet då den inte tar 

hänsyn till eventuella bortfall som när exempelvis maskiner går sönder, 

personalfrånvaro eller annat underhåll. När det här medräknas fås istället 

bruttokapaciteten, men denna går inte att använda fullt ut eftersom hänsyn måste tas 

till indirekt tid som exempelvis ställtider och kassationer. När de här bortfallen är 

medräknade fås nettokapacitet (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Nettokapacitet är den kapacitet som finns att använda i en verksamhet och fås fram 

genom att multiplicera den nominella kapaciteten med maskinens nyttjandegrad. 

Förtydligat kan nettokapaciteten benämnas som den verkliga kapaciteten (Mattsson & 

Jonsson, 2003). 

 

5.1.2 Nyttjandegrad 

Nyttjandegrad är enligt Krajewski & Ritzman (2001) ett procentuellt mått på hur 

mycket av den nominella kapaciteten som verksamheten förväntas eller kan utnyttja. 

Beräkning av nyttjandegraden sker enligt följande (Krajewski & Ritzman, 2001): 

 

Nyttjandegrad = Nettokapacitet
Nominell kapacitet

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
× 100  

 

Nyttjandegraden ger därmed en procentuell beskrivning av hur mycket en maskin är 

igång i jämförelse med hur mycket tid som finns tillgänglig (Mattsson & Jonsson, 

2003). 
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5.1.3 Val av teori 

Som beskrivits av Mattsson & Jonsson (2003) finns det fyra olika former av 

kapacitet. Denna uppsats kommer dock endast att behandla teori angående 

nettokapacitet och nominell kapacitet. Detta beslut grundas i att författarna ska 

beräkna nyttjandegraden, vilket enligt Krajewski & Ritzman (2001) beräknas med 

hjälp av nettokapacitet och nominell kapacitet.  
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5.2 Empiri 

Nedan kommer det empiriska materialet att presenteras med avseende på uppsatsens 

tredje problemfråga. På grund av bristande access till empiriskt material kommer 

författarna göra antaganden angående truckarnas tidsanvändning. Det här kommer 

ske genom att tre olika tidsintervall, med tillhörande timantal, redovisas. Förutom 

dessa antaganden kommer även en kort beskrivelse att göras kring den problematik 

som idag finns med mätningen och redovisningen av truckanvändningen.  

 

5.2.1 Truckanvändning 

Kalmar AB har idag 87 truckar som används internt vid förflyttning av material inom 

och mellan företagets avdelningar. Beroende på truck och dess användningsområde 

så skiljer sig användningstiderna markant mellan truckarna, där en del truckar går 30 

timmar i veckan medan andra truckar bara går två timmar i veckan (Svensson; 

logistics manager, intervju 2013-02-28). Truckarna kan enligt Bergström (inbound 

logistics manager, intervju 2013-03-18) nyttjas maximalt sju timmar per dag, efter att 

de anställdas raster har blivit borträknade. Croona (warehouse manager, intervju 

2013-02-28) och Svensson (logistics manager, intervju 2013-02-28) menar på att då 

användningen skiljer sig markant mellan truckarna är det viktigt att ha koll på hur 

mycket varje truck används så att nyttan överstiger truckens kostnad. Ifall detta inte 

görs menar de båda att det kan vara lämpligt att undersöka truckens 

användningsområde och då om den behövs i verksamheten. Dock menar de båda att 

det finns de truckar som är unika inom deras användningsområde samt används 

frekvent, och har då ingen möjlighet till att invänta en annan truck. Därmed kan inte 

de här truckarna tas bort, trots att deras kostnad överstiger den nytta som skapas 

(Croona; warehouse manager, intervju 2013-02-28 & Svensson; logistics manager, 

intervju 2013-02-28).   

Ett försök att mäta truckarnas nyttjande har tidigare gjorts av Bergström (inbound 

logistics manager, intervju 2013-03-18) för att på så vis skapa ett underlag för en 
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möjlig förändring av truckparkens storlek. Det här skedde genom intervjuer med de 

anställda på varje station angående hur ofta de använde truckarna. Undersökningen 

resulterade dock i att de anställda uppgav felaktiga tider för att få behålla truckarna 

och på så sätt slippa vänta på en annan truck vid förflyttning av material (Bergström; 

inbound logistics manager, intervju 2013-03-18). Då undersökningen inte var korrekt 

blev Bergström (inbound logistics manager, intervju 2013-03-18) tvungen till att göra 

estimeringar angående truckarnas nyttjande, då han hade störst insyn i 

truckanvändningen. Den här estimeringen är dock inte fullständig, och även gammal, 

då de nu bland annat inte kör truckarna i skift längre. I dagsläget görs ett experiment 

på en av stationerna där ett antal truckar har blivit borttagna, som de ansvariga tror är 

överflödiga, för att se vad resultatet blir. Det här påverkar dock inte vår studie då 

dessa truckar fortfarande är medräknade eftersom det inte är säkert om de ska 

återinföras till stationen eller inte (Bergström; inbound logistics manager, intervju 

2013-03-18).  

Bergström (inbound logistics manager, intervju 2013-03-18) menar på att som 

alternativ till att intervjua de anställda, och på så vis möjligtvis erhålla missvisande 

tider över truckarnas användning, är det en mer rättvisande metod att erhålla 

information över truckarna från koncernens serviceavdelning. Då serviceavdelningen 

redogör vid vilket timantal som varje truck servas, samt vilket datum, kan korrekta 

tider på så vis erhållas genom att jämföra serviceintervallernas datum med antalet 

timmar som har förbrukats inom intervallet. Genom att ta antalet timmar i intervallet 

och sprida ut de här per vecka ger det därmed en pålitlig medeltid för varje truck 

(Bergström; inbound logistics manager, intervju 2013-03-18).  

På grund av bristande access, angående service- och timintervall, har författarna valt 

att beräkna truckarnas nyttjandegrad utifrån antaganden om tre olika serviceintervall, 

med tillhörande timintervall. De intervall som valdes grundas i att kunna jämföra 

mellan nyttjandegraderna 80 %, 50 %, och 20 %. Intervallen som har valts är 

följande: 
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Antagande 1: Serviceintervall: (Service 1) 2012-01-01 – (Service 2) 2012-05-21 

 Timintervall: (Timmätning 1) 8100 – (Timmätning 2) 8500 

Antagande 2: Serviceintervall: (Service 1) 2012-01-01 – (Service 2) 2012-08-11 

 Timintervall: (Timmätning 1) 8100 – (Timmätning 2) 8500 

Antagande 3: Serviceintervall: (Service 1) 2012-01-01 – (Service 2) 2013-07-20 

 Timintervall: (Timmätning 1) 8100 - (Timmätning 2) 8500 
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5.3 Analys 

Vid analysen av uppsatsens tredje problemfråga kommer författarna att redogöra för 

hur beräkningarna av truckarnas nyttjandegrad har genomförts. De truckar som har 

valts att beräkna utifrån är fem leasade samt fem egenägda som slumpmässigt valts ut 

av de som presenterats i kapitel 3. Då serviceintervallen samt timmätningarna är 

antaganden gjorda av författarna kommer resultatet endast att skilja sig mellan 

antagandena, och inte truckarna. Resultatet från uträkningarna presenteras sedan i en 

sammanfattande tabell där varje truck presenteras med den totala kostnaden (som 

presenterats i kapitel 3), nyttjandekostnaden, samt kostnadsskillnaden. Vidare 

kommer en diskussion att göras kring hur Kalmar AB bör tänka vid analyserandet av 

truckarnas nyttjandegrad, i förhållande till truckarnas totala kostnad, samt hur de 

operativt skall arbeta vid utvärderandet av truckparken. 

 

5.3.1 Truckparkens nyttjandekostnad 

Enligt Mattson & Jonsson (2003) är kapacitet ett mått som beskriver hur mycket som 

kan produceras. I Kalmar AB:s fall menas kapacitet, i koppling till företagets truckar, 

hur mycket de kan nyttjas. Vidare menar Mattsson & Jonsson (2003) att det finns fyra 

olika kapacitetsmått som kapacitet kan delas upp i, vilka är: teoretisk kapacitet, 

nominell kapacitet, bruttokapacitet, samt nettokapacitet. Då de olika kapacitetsmåtten 

beskriver olika former av kapacitet kan beräkningar skilja sig beroende på de mått 

som tillämpas.  

Författarna har, som tidigare beskrivits, gjort tre antaganden vid beräknandet av 

truckarnas nyttjandegrad, för att på så vis ge företaget en uppfattning om hur 

truckarnas kostnader förändras vid en förändrad nyttjandegrad. Croona (warehouse 

manager, intervju 2013-02-28) och Svensson (logistics manager, intervju 2013-02-

28) menar på att då nyttjandet skiljer sig markant mellan truckarna är det viktigt att 

ha koll på hur mycket varje truck används så att nyttan överstiger truckens kostnad. 
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Ifall detta inte görs menar de båda att det kan vara lämpligt att undersöka truckens 

användningsområde och då om den behövs i verksamheten.  

Nyttjandegrad, enligt Krajewski & Ritzman (2001), är ett procentuellt mått på hur 

mycket av den nominella kapaciteten som verksamheten förväntas eller kan utnyttja 

och beräknas följande:  

 

Nyttjandegrad = Nettokapacitet
Nominell kapacitet

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
× 100  

 

Nettokapacitet enligt Mattson & Jonsson (2003) benämns som den verkliga 

kapaciteten medan den nominella kapaciteten anger den kapacitet som finns 

tillgänglig under en arbetsdag. Genom att dividera nettokapaciteten med den 

nominella kapaciteten ges därmed en procentuell beskrivning av hur mycket en 

maskin är igång i jämförelse med hur mycket tid som finns tillgänglig. För Kalmar 

AB blir det därmed hur mycket varje truck nyttjas i förhållande till den tid som finns 

tillgänglig.  

Nettokapacitet i Kalmar AB:s fall är hur mycket varje truck egentligen nyttjas. Enligt 

Bergström (inbound logistics manager, intervju 2013-03-18) har tidigare 

undersökningar gjorts för att erhålla den tid som truckarna faktiskt nyttjas, och 

utfördes genom intervjuer med de anställda på varje station. Undersökningen blev 

dock inkorrekt, då de anställda uppgav felaktiga tider för att få behålla truckarna, och 

därmed blev Bergström (inbound logistics manager, intervju 2013-03-18) tvungen till 

att göra estimeringar angående truckarnas nyttjande. Den här estimeringen är dock 

inte fullständig, och även gammal, då Kalmar AB bland annat inte kör truckarna i 

skift längre. För att få korrekta tider över truckarnas nyttjande menar Bergström 

(inbound logistics manager, intervju 2013-03-18) att en mer rättvisande metod är att 

använda information kring truckarna som serviceavdelningen besitter. Då 

serviceavdelningen redogör vid vilket timantal som varje truck servas, samt vilket 
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datum, kan korrekta tider på så vis erhållas genom att jämföra serviceintervallernas 

datum med antalet timmar som har förbrukats inom intervallet. Genom att ta antalet 

timmar i intervallet och sprida ut de här per vecka ger det därmed en pålitlig medeltid 

för varje truck (Bergström; inbound logistics manager, intervju 2013-03-18).  

På grund av bristande access till data har författarna i denna uppsats gjort antaganden 

om tre olika service- och timintervall. De antaganden som har gjorts är följande:  

Antagande 1: Serviceintervall: (Service 1) 2012-01-01 – (Service 2) 2012-05-21 

 Timintervall: (Timmätning 1) 8100 – (Timmätning 2) 8500 

Antagande 2: Serviceintervall: (Service 1) 2012-01-01 – (Service 2) 2012-08-11 

 Timintervall: (Timmätning 1) 8100 – (Timmätning 2) 8500 

Antagande 3: Serviceintervall: (Service 1) 2012-01-01 – (Service 2) 2013-07-20 

 Timintervall: (Timmätning 1) 8100 - (Timmätning 2) 8500 

Trots att författarna inte kan ge korrekt grundade rekommendationer till Kalmar AB 

är målsättningen med analysen att redovisa hur kostnaderna kan förändras vid en 

förändrad nyttjandegrad, samt hur Kalmar AB operativt skall arbeta vid utvärderandet 

av truckarna. För att få korrekt nyttjandegrad är det istället mest lämpligt att använda 

sig av serviceavdelningens uppgifter. Andra möjliga metoder skulle kunna vara att 

utföra intervjuer med de anställda samt att tidsmäta nyttjandet av varje truck under en 

vecka, men de här förkastar författarna av två anledningar. Risken att fel tider ges av 

de anställda återstår då de har incitamentet att få behålla sina truckar samt en 

tidsmätning under en vecka skulle ta för lång tid på grund av det stora antalet truckar, 

och skulle kunna skifta beroende på arbetstrycket för den veckan. 

För att beräkna truckarnas nyttjande per vecka ska först skillnaden mellan 

serviceintervallernas tidpunkter divideras med antalet dagar på en vecka för att på så 

vis få fram antalet veckor, följande: 
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Då det endast är fem dagar på en arbetsvecka måste därför föregående uträkning 

multipliceras med antalet arbetsdagar dividerat med antalet dagar per vecka, följande: 
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När antalet veckor, utifrån antalet arbetsdagar, är fastställd ställs sedan skillnaden 

mellan truckens timintervall, vid de utförda servicetillfällena, i förhållande till antalet 

veckor. Den fullständiga formeln för beräkningen av truckarnas nettokapacitet blir 

därmed följande: 

Nettokapacitet =
Timmätning 2 − Timmätning1( )
Service 2 − Service1( ) / 7( ) 5 / 7( )( )  

 

Kalmar AB:s nominella kapacitet blir den tid som trucken kontinuerligt kan 

användas, bortsett från naturliga bortfall. Enligt Bergström (inbound logistics 

manager, intervju 2013-03-18) kan truckarna maximalt nyttjas sju timmar per dag, 

efter att de anställdas raster har blivit borträknade, och därmed blir den nominella 

kapaciteten på en arbetsvecka 7 timmar × 5 dagar = 35 timmar . Formeln för 

nyttjandegraden hos Kalmar AB blir därmed följande: 

 

Nyttjandegrad =

Timmätning 2 − Timmätning1( )
Service 2 − Service1( ) / 7( ) 5 / 7( )( )
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Vid beräkning av de presenterade antagandena blir nyttjandegraden följande: 

Antagande 1: Nyttjandegrad: 80 % 

Antagande 2: Nyttjandegrad: 50 % 

Antagande 3: Nyttjandegrad: 20 % 

För att få en uppfattning om hur truckarnas kostnader blir i förhållande till varje 

nyttjandegrad multipliceras truckarnas totala kostnad (för serviceperioden) med 

nyttjandegraden för att på så vis få fram nyttjandekostnaden. Därefter ställs denna 

kostnad i förhållande till den totala kostnaden för att på så vis ge en uppfattning om 

hur stor del av kostnaden som måste försvaras. Resultatet av denna uträkning, baserat 

på de tio valda truckarna, för varje antagande presenteras nedan i figur 5.3, 5.4, och 

5.5. 

Egenägda truckar    

Maskintyp Plats 
Totalkostnad 

(Avskrivning + Service 
+ Reparation) 

Nyttjandekostnad Kostnadsskillnad 

Höglyft, 
korg Lagret CH 76 396 kr 61 117 kr -15 279 kr 

Gaffeltruck Gården 86 283 kr 69 026 kr -17 257 kr 
Gaffeltruck Lackering 81 018 kr 64 814 kr -16 204 kr 
Gaffeltruck Miljögården 78 820 kr 63 056 kr -15 764 kr 
Gaffeltruck Underhåll 76 412 kr 61 129 kr -15 282 kr 

Totalt 398 928 kr 319 143 kr -79 786 kr 
Leasade truckar    

Maskintyp Plats 
Totalkostnad (Leasing 

+ Service + 
Reparation) 

Nyttjandekostnad Kostnadsskillnad 

Gaffeltruck Gården 150 419 kr 120 335 kr -30 084 kr 
Gaffeltruck Gården 146 318 kr 117 054 kr -29 264 kr 
Gaffeltruck Gården 141 723 kr 113 378 kr -28 345 kr 
Gaffeltruck Gården 128 938 kr 103 150 kr -25 788 kr 

Gaffeltruck Lastzon 
1,2,3 125 342 kr 100 274 kr -25 068 kr 

Totalt 692 740 kr 554 192 kr -138 548 kr 
 

Figur 5.3 Kostnader vid 80 % nyttjandegrad 
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Egenägda truckar    

Maskintyp Plats 
Totalkostnad 

(Avskrivning + Service 
+ Reparation) 

Nyttjandekostnad Kostnadsskillnad 

Höglyft, 
korg Lagret CH 121 125 kr 60 563 kr -60 563 kr 

Gaffeltruck Gården 136 801 kr 68 401 kr -68 401 kr 
Gaffeltruck Lackering 128 454 kr 64 227 kr -64 227 kr 
Gaffeltruck Miljögården 124 970 kr 62 485 kr -62 485 kr 
Gaffeltruck Underhåll 121 150 kr 60 575 kr -60 575 kr 

Totalt 632 501 kr 316 251 kr -316 251 kr 
Leasade truckar    

Maskintyp Plats 
Totalkostnad (Leasing 

+ Service + 
Reparation) 

Nyttjandekostnad Kostnadsskillnad 

Gaffeltruck Gården 238 489 kr 119 245 kr -119 245 kr 
Gaffeltruck Gården 231 987 kr 115 993 kr -115 993 kr 
Gaffeltruck Gården 224 701 kr 112 351 kr -112 351 kr 
Gaffeltruck Gården 204 431 kr 102 216 kr -102 216 kr 

Gaffeltruck Lastzon 
1,2,3 198 730 kr 99 365 kr -99 365 kr 

Totalt 1 098 339 kr 549 169 kr -549 169 kr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4 Kostnader vid 50 % nyttjandegrad 
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Egenägda truckar    

Maskintyp Plats 
Totalkostnad 

(Avskrivning + Service 
+ Reparation) 

Nyttjandekostnad Kostnadsskillnad 

Höglyft, 
korg Lagret CH 308 295 kr 61 659 kr -246 636 kr 

Gaffeltruck Gården 348 194 kr 69 639 kr -278 555 kr 
Gaffeltruck Lackering 326 948 kr 65 390 kr -261 559 kr 
Gaffeltruck Miljögården 318 080 kr 63 616 kr -254 464 kr 
Gaffeltruck Underhåll 308 359 kr 61 672 kr -246 687 kr 

Totalt 1 609 876 kr 321 975 kr -1 287 901 kr 
Leasade truckar    

Maskintyp Plats 
Totalkostnad (Leasing 

+ Service + 
Reparation) 

Nyttjandekostnad Kostnadsskillnad 

Gaffeltruck Gården 607 015 kr 121 403 kr -485 612 kr 
Gaffeltruck Gården 590 465 kr 118 093 kr -472 372 kr 
Gaffeltruck Gården 571 922 kr 114 384 kr -457 538 kr 
Gaffeltruck Gården 520 330 kr 104 066 kr -416 264 kr 

Gaffeltruck Lastzon 
1,2,3 505 819 kr 101 164 kr -404 655 kr 

Totalt 2 795 551 kr 559 110 kr -2 236 441 kr 
 

 

 

Som visats av kostnadsförändringarna leder en låg nyttjandegrad till stora 

kostnadsskillnader mellan truckarnas totala kostnad, och deras nyttjandekostnad. En 

truck som genererar en stor kostnadsskillnad kan därmed bli svår för Kalmar AB att 

försvara, och bör därmed utvärderas om den skall vara kvar i verksamheten. Ett 

exempel kan vara en av de leasade gaffeltruckarna som har en totalkostnad på 607 

015 kr, en nyttjandekostnad på 121 403 kr och en kostnadsskillnad på 485 612 kr, vid 

en nyttjandegrad på 20 %. Här kan resoneras att trucken endast förbrukar 121 403 kr 

av de totala kostnaderna, och på så vis har en oförbrukad kostnad på 485 612 kr. 

Därmed har denna truck en oförbrukad kostnad som markant överstiger den 

utnyttjade kostnaden, och bör därmed utvärderas om den skall vara kvar i 

verksamheten. 

Figur 5.5 Kostnader vid 20 % nyttjandegrad 



 

 

 

  85 (100) 
 

Vid en jämförelse av de tre figurerna (se figur 5.6) kan det noteras att när 

nyttjandegraden förändras sker det inga större förändringar med truckarnas 

nyttjandekostnad, utan det är endast marginella skillnader. Det här beror på att trots 

nyttjandegraden skiftar så skiftar totalkostnaden i sin tur, och därmed blir det inga 

anmärkningsvärda förändringar av nyttjandekostnaden.  

De stora skillnaderna, som sker vid en förändring i nyttjandegrad, är truckarnas 

totalkostnad och kostnadsskillnad. Exempelvis har de fem leasade truckarna en 

totalkostnad på 692 740 kr, vid en nyttjandegrad på 80 %, medan vid en 

nyttjandegrad på 20 % är totalkostnaden 2 795 551 kr. Denna förändring i 

nyttjandegrad ger därmed en ökning av totalkostnaden på 

2 795 551 kr − 692 740 kr = 2102 811 kr . Kostnadsskillnaden för de fem leasade 

truckarna är 138 548 kr, vid en nyttjandegrad på 80 %, medan vid en nyttjandegrad 

på 20 % är kostnadsskillnaden 2 236 441 kr. Förändringen i nyttjandegraden ger på så 

vis en ökning av kostnadsskillnaden på 2 236 441 kr − 138 548 kr = 2 097 893 kr . 

 

Egenägda truckar Nyttjandegrad 

Totalt 80% 50% 20% 

Totalkostnad 
(Avskrivning + 

Service + 
Reparation) 

398 928 kr 632 501 kr 1 609 876 kr 

Nyttjandekostnad 319 143 kr 316 251 kr 321 975 kr 

Kostnadsskillnad -79 786 kr -316 251 kr -1 287 901 kr 

Leasade truckar Nyttjandegrad 

Totalt 80% 50% 20% 

Totalkostnad 
(Leasing + 
Service + 

Reparation) 

692 740 kr 1 098 339 kr 2 795 551 kr 

Nyttjandekostnad 554 192 kr 549 169 kr 559 110 kr 

Kostnadsskillnad -138 548 kr -549 169 kr -2 236 441 kr 
 

Figur 5.6 Totala kostnader vid förändrad nyttjandegrad 
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5.3.2 Utvärdering av truckar 

Vid det operativa arbetet att utvärdera Kalmar AB:s truckar, baserat på nyttjandegrad 

och dess nyttjandekostnad, kan resonemang göras kring att truckarnas 

kostnadsskillnad inte skall överstiga deras nyttjandekostnad. Om kostnadsskillnaden 

överstiger nyttjandekostnaden krävs det betydande argument för att försvara den höga 

kostnadsskillnaden. För här kan tänkas att ifall kostnadsskillnaden överstiger 

nyttjandekostnaden så är den outnyttjade kostnaden större än den nyttjade. Följden av 

det här blir att de truckar som understiger en nyttjandegrad på 50 % bör utvärderas 

ifall de är viktiga för en fortsatt, samt opåverkad verksamhet. Dock skall här tas i 

beaktning ifall trucken är unik inom dess användningsområde eller om stationen kan 

invänta en annan truck. Ifall detta inte är möjligt kan trucken inte tas bort från 

verksamheten, trots att dess kostnad överstiger den nytta som skapas (Croona; 

warehouse manager, intervju 2013-02-28 & Svensson; logistics manager, intervju 

2013-02-28). 

För att utvärdera truckarna kan det här göras i flera steg, där svaret vid varje steg 

påverkar vad följande steg blir. Slutligen kommer de valda svaren leda till ifall 

Kalmar AB ska behålla eller ta bort trucken från verksamheten. Ett förslag på hur 

denna utvärdering skulle kunna vara utformad presenteras nedan i figur 5.7.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  87 (100) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Kalmar AB, exempelvis, har en truck där kostnadsskillnaden överstiger truckens 

nyttjandekostnad men att trucken är viktig, samt unik inom dess användningsområde, 

bör trucken behållas i verksamheten. Ifall Kalmar AB har en truck där 

kostnadsskillnaden överstiger truckens nyttjandekostnad och att trucken är viktig för 

en fortsatt verksamhet, samt att stationen kan invänta en annan truck, bör denna tas 

bort. Det som därmed är avgörande ifall en truck skall behållas, trots en hög 

Figur 5.7 Förslag på tillvägagångssätt gällande utvärdering av interntruckar 

Överstiger kostnadsskillnaden 
truckens nyttjandekostnad?

Är trucken viktig för en 
fortsatt verksamhet?

Är trucken unik i dess 
användningsområde?

Kan stationen invänta en 
annan truck utan att 

produktionen påverkas?

Sälj truck / Säg upp avtal

Behåll truck

Behåll truck

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

NEJ
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NEJ Sälj truck / Säg upp avtal

Behåll truck
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kostnadsskillnad, är utifall om trucken är viktig för verksamheten, unik inom dess 

användningsområde, eller om stationen inte kan invänta en annan truck utan att 

produktionen påverkas. 

Trots att detta utvärderingsförslag kan ses som ett hjälpande verktyg för Kalmar AB 

skall det tas i beaktning att den endast ser till de truckar där kostnadsskillnaden 

överstiger nyttjandekostnaden. Möjligtvis kan det finnas de truckar i verksamheten 

som kan tas bort, trots att de har en nyttjandegrad på över 50 %. För dessa truckar 

används manualen på ett sådant vis att det första steget bortses och att utvärderingen 

istället börjar på manualens andra steg. Till en början är det dock mest väsentligt att 

utvärdera truckparken utefter manualens alla steg, och att därefter gå in och utvärdera 

de truckar där kostnadsskillnaden understiger nyttjandekostnaden.   
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6. Slutsats 
I uppsatsens avslutande kapitel kommer resultatet att presenteras med avseende på 
uppsatsens problemfrågor. För att underlätta för läsaren så att denne ser att 
uppsatsens alla frågor har blivit besvarade kommer problemfrågorna att bli 
presenterade med medföljande resultat. Därefter redogörs författarnas kritik till det 
egna arbetet, deras rekommendationer till Kalmar AB, resultatets samhälleliga 
aspekter och slutligen deras förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Resultat 

”Vilka kostnadsdrivare är det som påverkar truckarnas kostnader samt vad är deras 

totala kostnad?”  

 

De gemensamma kostnadsdrivarna som har identifierats är: (1) antalet 

servicetillfällen och (2) antalet reparationer. De unika kostnadsdrivarna som har 

identifierats är antalet avskrivningsår för de egenägda truckarna, och antalet 

leasingmånader för de leasade. Nedan, i figur 6.1, presenteras de identifierade 

kostnadsdrivarna med tillhörande kostnad.  

 

 

 

 

 

 

 

Typ av truck Kostnad Kostnadsdrivare 

Egenägd Avskrivning 
Servicekostnad 
Reparationskostnad 

Antalet avskrivningsår 
Antalet servicetillfällen 
Antalet reparationer 

Leasad Leasingkostnad 
Servicekostnad 
Reparationskostnad 

Antalet leasingmånader 
Antalet servicetillfällen 
Antalet reparationer 

Figur 6.1 Kostnader med tillhörande kostnadsdrivare 
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De totala kostnaderna för tio av de egenägda truckarna (under 2012) uppgår till 1 953 

827 kr, och presenteras nedan i figur 6.2. Där presenteras även de specifika 

kostnaderna i form av avskrivningar, servicekostnader och reparationskostnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskintyp Plats Avskrivning 
(A) 

Servicekostnader 
(S) 

Reparationskostnader 
(R) 

Totalkostnad 
(A + S + R) 

Gaffeltruck Lackering 180 000 kr  30 647 kr 210 647 kr 

Gaffeltruck Gården 180 000 kr  15 467 kr 195 467 kr 

Gaffeltruck Underhåll 180 000 kr 5 538 kr 13 132 kr 198 670 kr 

Gaffeltruck Gården 180 000 kr 874 kr 15 401 kr 196 275 kr 

Gaffeltruck Gården 180 000 kr 14 199 kr 30 136 kr 224 335 kr 

Gaffeltruck Kyrkan 180 000 kr  6 730 kr 186 730 kr 

Gaffeltruck Axelmonteri
ng 180 000 kr 3 388 kr  183 388 kr 

Gaffeltruck Miljögården 180 000 kr  24 933 kr 204 933 kr 

Höglyftstruck, 
ståkorg Lagret CH 150 000 kr  4 753 kr 154 753 kr 

Höglyftstruck, 
korg Lagret CH 150 000 kr 3 001 kr 45 628 kr 198 629 kr 

Totalt  1 740 000 kr 27 000 kr 186 827 kr 1 953 827 kr 

Figur 6.2 Totala kostnader, egenägda truckar (2012) 
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De totala kostnaderna för tio av de leasade truckarna (under 2012) uppgår till 2 812 

348 kr, och presenteras nedan i figur 6.3. Där presenteras även de specifika 

kostnaderna i form av leasingkostnader, servicekostnader och reparationskostnader.  

 

 

Maskintyp Plats Leasingkostnad/år  
(L) 

Servicekostnader 
(S) 

Reparationskostnader 
(R) 

Totalkostnad 
(L + S + R) 

Gaffeltruck Miljögård
en 71 172 kr 5 780 kr 68 181 kr 145 133 kr 

Gaffeltruck Lastzon 
1,2,3 256 692 kr 16 580 kr 52 618 kr 325 890 kr 

Gaffeltruck Gården 191 964 kr 3 066 kr 8 558 kr 203 588 kr 

Gaffeltruck Gården 240 360 kr 28 101 kr 122 628 kr 391 089 kr 

Gaffeltruck Gården 160 464 kr 3 962 kr 83 022 kr 247 448 kr 

Gaffeltruck Lastzon 
1. 120 984 kr 13 735 kr 75 010 kr 209 729 kr 

Gaffeltruck Avggods 120 984 kr 27 463 kr 56 862 kr 205 309 kr 

Gaffeltruck Gården 165 192 kr 17 751 kr 197 483 kr 380 426 kr 

Gaffeltruck Gården 189 684 kr 24 322 kr 154 491 kr 368 479 kr 

Gaffeltruck Gården 189 684 kr 19 462 kr 126 093 kr 335 239 kr 

Totalt  1 707 180 kr 160 222 kr 944 946 kr 2 812 348 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.3 Totala kostnader, leasade truckar (2012) 
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”Hur förändras truckarnas service- och reparationskostnader genom en intern 

förläggning av truckarnas service?” 

 

För de tio truckar som har genererat betydande service- och reparationskostnader 

skulle en intern förläggning av serviceavdelningen leda till en kostnadsbesparing på 

703 199 kr, vilket presenteras nedan i figur 6.4.  

 

Maskintyp Plats Totalkostnad 
(externt) 

Totalkostnad 
(internt) Kostnadsskillnad 

Gaffeltruck Gården 215 234 kr 85 913 kr 129 321 kr 

Gaffeltruck Gården 178 813 kr 71 375 kr 107 438 kr 

Gaffeltruck Gården 150 729 kr 60 165 kr 90 564 kr 

Gaffeltruck Gården 145 555 kr 58 100 kr 87 455 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1. 88 745 kr 35 423 kr 53 322 kr 

Gaffeltruck Gården 86 984 kr 34 721 kr 52 263 kr 

Gaffeltruck Avggods 84 325 kr 33 659 kr 50 666 kr 

Gaffeltruck Lackering 76 816 kr 30 662 kr 46 154 kr 

Gaffeltruck Miljögården 73 961 kr 29 522 kr 44 439 kr 

Gaffeltruck Lastzon 1,2,3 69 198 kr 27 621 kr 41 577 kr 

Totalt   1 170 360 kr 467 161 kr 703 199 kr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.4 Kostnadsskillnader för tio truckar vid extern kontra intern förläggning 
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”Hur skulle Kalmar AB operativt kunna arbeta med att utvärdera truckarna, med 

avseende på dess nyttjandegrad?”  

 

Nedan, i figur 6.5, presenteras ett förslag på hur Kalmar AB operativt skulle kunna 

arbeta med att utvärdera truckarna, med avseende på dess nyttjandegrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.5 Förslag på tillvägagångssätt gällande utvärdering av interntruckar 

Överstiger kostnadsskillnaden 
truckens nyttjandekostnad?
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6.2 Kritik till eget arbete 

Kritik som kan riktas till denna uppsats är att den är bristfällig i avseendet att den inte 

återger korrekta kostnadsresultat. Detta problem grundar sig dock i att författarna inte 

hade full access från Kalmar AB:s serviceavdelning, och kunde på så vis inte erhålla 

den information som krävdes för att ge korrekta kostnadsresultat. Istället blev 

författarna tvungna att ändra målsättningen med arbetet, och då istället ge Kalmar AB 

en riktlinje om hur de ska beräkna kostnaderna för företagets truckar, samt hur de 

operativt skulle kunna utvärdera varje truck. 

Kritik kan även riktas till den valda kostnadsmodell som författarna beslutade sig om 

att använda sig av. Då flera av stegen i modellen, samt kostnader, inte inkluderades, 

kunde författarna inte återge de korrekta kostnaderna som var kopplade till nyttjandet 

av truckarna. En anledning till det här var att författarna ville tillgodose de önskemål 

som Kalmar AB hade med uppsatsen, men kunde dock inte utföra det här fullt ut då 

nödvändig information inte var tillgänglig. Istället för att använda den valda ABC-

modellen hade det varit bättre för uppsatsens syfte att författarna använt sig av en 

traditionell kostnadsmodell. 

Vidare kan kritik riktas till uppsatsens val av intervjupersoner, då de här var på 

samma nivå i företaget och kunde därmed ge endast en bild av verkligheten. Här hade 

det varit lämpligt att intervjua den operativa personalen, för att på så vis få en annan 

sida av problemet. Dock var målet med uppsatsen att författarna inte skulle använda 

sig i stor utsträckning av kvalitativ data, utan av kvantitativ data. 

 

6.3 Rekommendationer till Kalmar AB 

Genomgående under arbetets gång har det visat sig att det inte existerar ett 

fullständigt fungerande system mellan Kalmar AB och serviceavdelningen i 

Göteborg. När en truck anländer till servicelokalen skriver endast serviceavdelningen 

upp antal timmar, servicetillfälle och kostnader för att sedan fakturera Kalmar AB. 

För att verktyget som tagits fram ska fungera måste det här systemet ses över och 
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båda parterna måste få tillgång till samma information vid service. Då utvärderingen 

av varje truck baseras på service och reparationskostnader och tider blir det omöjligt 

att använda verktyget på rätt sätt utan denna information. Baserat på det här är första 

rekommendationen att bygga upp en rutin med serviceavdelningen så att Kalmar AB 

får denna information efter varje servicetillfälle. 

Då Kalmar AB idag arbetar med att flytta nästan hela produktionen till Polen inom ett 

år, och endast fokusera på gaffeltruckstillverkning i Lidhult, kan det här ses som en 

möjlighet att använda verktyget på riktigt. Först kan alla truckarna som i dagsläget 

används till gaffeltruckstillverkningen tas ut och på så sätt endast fokusera på att 

utvärdera dessa. Med en planerad produktionsvolym kan Kalmar AB ta fram en plan 

på hur många truckar som behövs och med hjälp av verktyget få fram de truckar som 

genererar högst kostnader och skära ner på dessa. Baserat på det här är andra 

rekommendationen att börja använda verktyget med framtidens behov i åtanke för att 

på så sätt bli mer kostnadseffektiva.  

Baserat på de siffror som tagits fram och de intervjuer som har genomförts bör 

Kalmar AB så snart som möjligt avsluta sitt samarbete med serviceavdelningen. 

Genom arbetets gång har det visat sig att de tar mer betalt för att både genomföra 

arbetet och för reservdelar. Om Kalmar AB skulle genomföra detta internt behövs 

inga nya lokaler, då service och reparationer i dagsläget sker hos Kalmar AB. 

Företaget skulle även möjligtvis inte behöva anställa ny personal, på grund av att 

antalet truckar möjligtvis kommer att skäras ner vid förflyttningen till Polen, och då 

kan nuvarande truckförare istället ansvara för service och reparationer av truckarna. 

Dock är verkligheten inte så enkel. På grund av bristande tillgång till information har 

ingen fullständig jämförelse kunnat göras utan endast antaganden. Kalmar AB måste 

även basera detta beslut på vad som kan tänkas ske med serviceavdelningens rykte då 

de tillhör samma koncern. Om det avslutade samarbetet sprids till allmänheten, med 

dåligt rykte som följd, kan serviceavdelningen förlora fler kunder vilket då skadar 

hela koncernen. De bör även ha i åtanke att förfrågad information inte ges ut vilket 

försvårar ett lyckat samarbete, och därmed om samarbetet ska fungera måste detta 
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problem lyftas fram. Baserat på det här är tredje rekommendationen att genomföra en 

grundlig undersökning angående om ett fortsatt samarbete är i bådas intresse och i så 

fall hur problemen ska hanteras.  

 

6.4 Samhälleliga aspekter  

De resultat som författarna har genererat med denna uppsats kan leda till att Kalmar 

AB möjligtvis reducerar den interna truckparken. Genom denna reducering kan 

företaget på så vis reducera sin miljöpåverkan i form av avgasutsläpp. Dock skall det 

tas i beaktning att trots detta så kommer inte truckarnas körning att reduceras, utan 

istället har författarna en förhoppning om att Kalmar AB tar bort de äldre truckarna 

och ersätter de här med nya. Det är därmed i detta avseende som de möjligtvis skulle 

kunna reducera sin miljöpåverkan, då en ny truck har en bättre förbränning än en 

äldre och på så vis genererar lägre koldioxidutsläpp.  

 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Då denna uppsats endast har sett till hur kostnaderna för Kalmar AB:s interntruckar 

har förhållit sig per truck, och då inte gjort någon avvägning utifall det är mest 

fördelaktigt att använda sig av en leasad truck eller en egenägd, är det här något som 

författarna menar på skulle vara intressant att undersöka. Här skulle en möjlig 

undersökning kunna utföras på flera tillverkande företag som använder sig av truckar 

inom produktionen, och då undersöka vart brytpunkten (med avseende på användning 

och kostnader) befinner sig när det är mest fördelaktigt att använda sig av egenägda 

truckar eller av leasade. Denna undersökning skulle vidare kunna ge ett 

beslutsunderlag för andra företag som står inför samma problem. Därmed skulle den 

utförda undersökningen inte endast rikta sig till företag inom samma bransch som 

Kalmar AB utan till flera branscher. Det här då kostnaderna och nyttjandet skulle 

vara de avgörande variablerna.  
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