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FÖRORD 
 
 

”Det är svårt att vara modig, sa Nasse och 
snyftade en smula, när man är ett Mycket Litet Djur. 

Karin, som hade börjat skriva, tittade upp och sa; 
- Det är för att du är ett Mycket Litet Djur,  

som du kommer att bli användbar i äventyret som vi nu ger oss in på. 
 

   Nasse 
 
 

För 20 veckor sedan stod vi precis som Nasse lite nervösa inför äventyret, 
att på ett bra och intressant sätt avsluta våra studier. Ett äventyr som 
startade i gigantiska planer och visioner över att kombinera logistik och 
ekonomi, något vi under resans gång upptäckt inte var det lättaste. Visst var 
vi smått nervösa, då vi efter första seminariet fick veta att vår frågeställning 
skulle ta 20 forskare 20 år att lösa. Med hjälp av våra handledare Håkan 
Aronsson på Logistik, Linköpings Tekniska Högskola och Magnus 
Holmström, Prefekt på Ekonomiska Institutionen vid Linköpings 
Universitet lyckades vi avgränsa vårt problem och ro projektet i land. Vi 
skulle därför vilja tacka våra handledare som varit till stor hjälp. 
 
Det vi upplevt som roligast och mest spännande under vårt äventyr är mötet 
med våra fallföretag. Att på nära håll få studera den svenska 
fordonsindustrin är något vi kommer att se tillbaka på med glädje. Vi är er 
evigt tacksamma. Slutligen skulle vi även vilja tacka vår seminariegrupp 
för all kritisk och konstruktiv kritik vi har fått under resans gång.  
 
 

       Linköping 2005-06-09 
 

Anna Johansson           Sofie Ninov   
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till vårt ämnesval, vidare diskuteras 
problematiken inom ämnet för att slutligen mynna ut i de forskningsfrågor 
vi ämnar besvara. Bakgrunden och problemdiskussionen samt våra 
forskningsfrågor leder oss fram till syftet med magisteruppsatsen. För att 
förtydliga ekonomiska och logistiska begrepp, finns en ordlista som bilaga 
1. De ord som finns med i ordlistan markeras i uppsatsen med en * första 
gången de nämns. 

1.1 Bakgrund 
 

”… it is probably reasonable to say that accounting practices are generally 
rather slow to change. An interesting question is why?” 

Scapens (1994) s.317 
 
Under 1900-talet har utvecklingen inom industrin gått från att vara 
tillverkningsinriktad med tyngdpunkt på masstillverkning till att bli mer 
marknadsinriktad. I samband med att konkurrensen hårdnade ställde 
konsumenterna högre krav på produktutbudet och företag började tillverka 
fler produktvarianter. I samma takt som nya teknologier utvecklades 
började även tillverkningen att automatiseras, vilket i sin tur ledde till att 
företags omkostnader ökade medan personalstyrkan minskade i storlek. 
Konkurrensen kom även från helt nya marknader, där Japan under 1970-
talet växte fram och blev en av världens mäktigaste marknader. Med Japan 
och deras framgångsrika fordonsindustri kom nya logistiska tankesätt. 
Dessa filosofier har allt fler av dagens företag tagit del av. Den mest kända 
filosofin är Lean Production som bygger på Toyotas produktionssystem. 
Syftet med filosofin är att förbättra produktionsflödet, eliminera icke-
värdeskapande aktiviteter, minimera lagerhållning samt att fokusera på 
kvalitet genom ständiga förbättringar. Tankesättet kan även tillämpas på 
samarbeten med kunder och leverantörer och skapar därmed en värdekedja.  
(Ax & Ask 1995) 
 
Lean Production uppkom som verktyg för att sänka kostnader och därmed 
öka konkurrenskraften på allt mer hårdnande marknader. Synen på 
processtänkande* och dess möjligheter har under senare årtionden ökat 
markant i intresse, däremot har ekonomisystemen inte förändrats i samma 
takt. Granlund (2001) menar att trots det starka trycket att förändra 
kalkyleringen använder många företag sig fortfarande av traditionella 
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påläggskalkyler med direkt lön som fördelningsbas. Kaplan & Johnsson 
belyste redan 1987 problemet och argumenterade för hur traditionella 
kalkylsystem ger en allt för aggregerad och snedvrängd bild av 
verkligheten. Den debatt som uppstod är känd under namnet Relevance 
Lost.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Det var arton år sedan Relevance Lost-debatten drog igång och under de år 
som gått har teknologin utvecklats i en enorm takt. Enligt Burns & Vaivio 
(2001) bör de teknologiska framstegen leda till att även kalkyleringen 
genomgår förändringar. Likaså menar Ask & Ax (1997) att förändringar i 
ett företags interna och externa miljö bör följas av förändringar i 
kalkyleringen. Den mest betydelsefulla interna miljöförutsättningen är de 
tillverkningsförhållanden som råder inom företaget. Problemet med de 
traditionella kalkylmetoderna är att omkostnader fördelas schablonartat 
med hjälp av ett fåtal volymbaserade fördelningsnycklar. Vidare fördelas 
kostnader utifrån kostnadsställen i externredovisningen. Grundstenen i 
Lean Production är att fokusera på värdeskapande aktiviteter samt att 
kunna mäta tillverkningsprocesser. Det har gjorts försök att förändra 
kalkylerna för att bättre spegla verkligheten. Cooper (1988) utformade en 
självkostnadskalkyl* med namnet Activity-Based Costing* (ABC). 
Omkostnader delas först in i en hierarkisk struktur för att sedan fördelas 
ned på produkt med hjälp av differentierade fördelningsnycklar. Syftet är 
att finna tydligare kopplingar mellan aktiviteter och kostnadsdrivare. Enligt 
flera forskare, bland andra Granlund (2001), är ABC dock alldeles för 
komplext och kostsamt att implementera för att det ska vara värt nyttan.  
 
Enligt Burns & Vaivio (2001) har kalkyleringen flyttats från att vara en 
kontrollfunktion till att istället bli en supportfunktion. Traditionell 
kalkylering har även kompletterats med rullande prognoser, balanserade 
styrkort och operativa mått. Trots denna komplettering kvarstår enligt 
Burns & Vaivio (2001) problemet med att i ekonomiska mått kunna mäta 
en processförändring, som inte har någon definierad början och slut. Även 
Andersson & Aronsson (2002) menar att företag har valt att komplettera 
kalkyler med icke-ekonomiska utvärderingsmått, för att kunna mäta 
processer. Trots att detta kvarstår problemet med att mäta 
processförbättringar i tillverkningen i ekonomiska mått.   
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Vi syftar därför till att undersöka om företag inom fordonsindustrin 
förändrat sina kalkylmetoder eller användningen av kalkylerna. För att 
vidare föra en teoretisk diskussion gällande om en förändring av 
kalkyleringen är en förutsättning för att realisera filosofin Lean Production. 
Slutligen syftar vi till att undersöka vad som kan användas som 
komplement till kalkylerna för att mäta tillverkningsprocesser.  
 

1.3 Undersökningsfrågor 
 

 Förändrar företag inom fordonsindustrin sina kalkylmetoder eller 
användningen av kalkylinformation efter en övergång till Lean 
Production?  

 
 Är anpassning av kalkyleringen en förutsättning för att filosofin Lean 
Production ska kunna realiseras fullt ut? 

 
 Vad används som komplement till kalkyler i Lean Production? 

 

1.4 Syfte 
Vi syftar till att beskriva om och i sådana fall hur företag inom 
fordonsindustrin förändrar sina kalkyler efter en övergång till Lean 
Production. Vidare syftar vi till att förklara och förstå om kalkyler kan 
spegla tillverkningsprocesser, eller vad som kan användas istället.   
 

1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till att undersöka stora svenska företag inom 
fordonsindustrin som tillverkar enligt Lean Production filosofin. Syftet är 
inte att ge förslag på nytt kalkylsystem utan snarare att kartlägga 
problematiken kring gapet mellan ekonomi- och produktionssystem.  I vår 
uppsats anser vi att en förändring är då undersökningsobjektet bytt 
kalkylmetod. Förändringar i befintlig kalkylmetod ser vi som en 
anpassning. Slutligen innebär processförbättringar, sådana förbättringar 
som uppkommer inom tillverkningen. 
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1.6 Disposition 
För att förbättra läsvänligheten avslutas inledningen med en disposition 
över uppbyggnaden av vår magisteruppsats där vi förklara hur de olika 
delarna hänger samman.  
 
Det inledande kapitel innehåller en bakgrund och en diskussion gällande 
vårt problem. Diskussionen mynnar ut i de forskningsfrågor vi ämnar 
besvara. Därefter följer vårt metodkapitel, där vi redogör för vilka val vi 
gjort under magisteruppsatsen, med tillhörande motivering. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för vårt praktiska tillvägagångssätt.   
 
Metodkapitlet leder oss in i nästkommande två kapitel, referensramen och 
empirin. Vi har valt att benämna empirin vid presentation av fallföretagen. 
I referensramen redogör vi för de teorier som vi anser vara viktiga verktyg 
för analysen. I empirikapitlet presenterar vi vad som kom fram under 
intervjuerna med respektive fallföretag.  
 
Referensramen och empirikapitlet mynnar ut i vad vi valt att benämna 
analysen. Här tar vi hjälp av vår teoretiska referensram för att besvara våra 
forskningsfrågor. Slutsatsen är det sista kapitlet i vår magisteruppsats, där 
vi på ett tydligt sätt besvara våra forskningsfrågor, som vi redogör för i det 
inledande kapitlet. Genom att besvara forskningsfrågorna knyts 
magisteruppsatsen samman, och den iterativa processen mellan teori och 
empiri avtar. 
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”Metod betyder vägen till målet” 

 

 Steinar Kvale
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2. Metod 
Metodkapitlet syftar till att ge en bild över hur vi genomfört vår studie. 
Utifrån kapitlet ska läsaren själv kunna bedöma studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet. Kapitlet inleds med en genomgång av vårt vetenskapliga 
förhållningssätt, för att slutligen övergå till en mer detaljerad beskrivning 
av vårt tillvägagångssätt. 
 

2.1 Vår vetenskapliga utgångspunkt 
Högre studier vid universitet förknippas ofta med ordet vetenskap. Som 
studenter förväntas vi eftersträva en viss grad av vetenskaplighet och denna 
uppsats utgör inget undantag från detta. Vi ställde oss därför frågan vad 
vetenskap är och vad som skiljer vetenskaplig kunskap ifrån vardaglig 
kunskap.  
 
”Det är nämligen så att vi alla redan har en kunskap, och det är den som 

gör det möjligt för oss att skaffa oss kunskap” 
 Hartman (2004) s.22 

 
Enligt Arbnor & Bjelke (1994) råder det viss oenighet angående vad som 
ska kallas vetenskap och vad som ska kallas vetenskaplig kunskap. 
Författarna hävdar att införskaffandet av vetenskaplig kunskap skiljer sig 
ifrån andra sätt att förstå och förklara omvärlden. De hävdar först och 
främst att vetenskap bygger på relationen mellan idé och empiriska 
observationer och att undersökningen därför bör ha någon relevans i 
verkligheten. Vi anser att vår undersökning har relevans i verkligheten 
eftersom det i dagens industrisamhälle upplevs problematiskt att genom 
kalkyler ge en rättvisande bild av verksamheten och dess 
tillverkningsprocesser. Arbnor & Bjelke (1994) menar även att vissa regler 
och metoder bör tillämpas i vetenskapliga studier, för att läsaren ska kunna 
förstå forskarens slutsatser och därigenom kunna ta ställning till studiens 
trovärdighet. Det har därför varit ytterst viktigt för oss att på ett tydligt sätt 
redovisa vårt angreppssätt och vår valda metod. Som sista steg anser 
Arbnor & Bjelke (1994) att vetenskaplighet ibland kan leda till vissa 
begränsningar, främst då forskaren behöver skydda de individer som deltar 
i studien. Som författare till denna studie har vi erbjudit alla respondenter 
att vara anonyma. Respondenterna har även fått möjlighet att läsa igenom 
empirin innan publicering. Eftersom endast ett av våra fallföretag bad om 
anonymitet tror vi inte att vår uppsats får en lägre vetenskaplig prägel.  
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2.2 Vetenskapligt synsätt 
Det finns flera olika sätt att se på verkligheten och hur människan skapar 
sin förståelse och kunskap om denna. Thurèn (1996) lyfter fram positivism 
och hermeneutik som två vetenskapliga huvudinriktningar om hur 
verkligheten kan uppfattas.   
 
Så här i slutskedet av våra studier och som författare till denna 
magisteruppsats insåg vi vikten av att ta ställning till var vi själva står. Vi 
har hela våra liv präglats av att inhämta kunskap i olika former, där det 
alltid funnits ett korrekt respektive ett felaktigt svar. Det vi fått lära oss i 
skolan har varit det korrekta och världen har därmed kunnat framställas 
som svart eller vit. Det synsätt som präglat stora delar av våra liv, anser vi 
uppvisar likheter med det som i litteraturen benämns som positivism. 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen där kunskap om den 
verkliga världen uppnås genom att observera den korrekta sanningen. Detta 
synsätt utgår enligt Hartman (2004) ifrån att verkligheten kan studeras på 
ett objektivt sätt och bygger således på kvantitativ mätning samt 
experiment. Hume definierade på 1700-talet, positivismens lösning på 
sanningsproblemet på följande sätt; 
 
”Om man rensar bort allt man trott sig veta men som man egentligen inte 
vet, då får man kvar en kärna av säker kunskap det vill säga hårda fakta. 

På denna säkra grund kan man sedan bygga upp vetenskapen.” 
Hume 1700-talet, återgivet i Thurén (1996) s.16 

 
Hume återgiven i Thurén (1996) hävdar att människan endast har två källor 
till kunskap, den ena är att iaktta med våra sinnen och den andra att räkna 
med vår logik. Positivisterna anser således att de fakta som observerats 
leder fram till kunskap och allmängiltiga orsakssamband. Arbnor & Bjerke 
(1994) sammanfattar positivistiska kunskaper som ett resultat av våra egna 
erfarenheter. Vi har i vår studie förlitat oss på kvalitativa intervjuer inom 
fordonsindustrin utan att ha haft möjlighet att på ett objektivt sätt 
kontrollera uppgifterna från intervjuerna. Vi kan därför inte se några stora 
positivistiska inslag i vår magisteruppsats.  
 
Ju längre vi studerat, ju mer har vi insett att allt inte är svart eller vitt och 
att det inte alltid finns korrekta eller felaktiga svar. Sanningen återfinns 
vanligtvis någonstans där emellan, vilket brukar kännetecknas av 
hermeneutiken. Grunden i hermeneutiken är enligt Thurén (1996) att varje 
människa uppfattar sin omvärld på olika sätt.  
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”Vi möter aldrig världen som ett blankt blad, utan vissa förutsättningar 
som vi tar för givna” 

   Gilje & Grimen (1992) s.183 
 
Gilje & Grimen (1992) menar att människor tolkar och förstår verkligheten 
utifrån sin egen bakgrund och tidigare erfarenhet. Det är därmed egna 
tidigare erfarenheter som ligger till grund för individens förståelse. 
Hartman (2004) exemplifierar detta på följande sätt; 
 

”Eftersom kunskap är samma sak som att se, är kunskap relativ varje 
människa. Varje människa ser världen på ett unikt sätt från sitt eget 

perspektiv” 
    Hartman (2004) s.29 

 
Den kunskap vi hade om vårt valda problem, har utvecklats och ökat i takt 
med att vi fördjupat oss i teorier. I samband med våra intervjuer har vi 
under studiens gång fått ytterligare kunskap inom vårt ämnesområde. 
Denna kunskap har gjort att vi har kunnat justera intervjumallen samt 
anpassa följdfrågorna under våra intervjuer. Att vi kunnat utveckla vår 
uppsats utifrån ökad förståelse för ämnet, tyder på att vår uppsats har inslag 
av hermeneutiken. Vår uppsats präglas till största delen av det 
hermeneutiska synsättet med tanke på den förförståelse vi införskaffade 
innan studiens genomförande och vi kan inte se några stora inslag av 
positivismen.  
 
Eftersom vår förförståelse präglat uppsatsen bygger vår studie till stor del 
på tolkningar. Det faktum att vårt resultat präglats av vår bakgrund och 
våra tolkningar gör att vår studie inte kan ses som helt objektiv. Myrdal 
(1968) återgiven i Andersen (1994) diskuterar objektivitet utifrån begreppet 
värderingsfrihet. Begreppet syftar inte till att frigöra sina värderingar då det 
näst intill är omöjligt, istället bör personliga värderingar uppmärksammas 
och uttryckas. Vi har försökt att vara så objektiva som möjligt genom att vi 
har diskuterat igenom eventuella objektivitetsproblem. Därmed anser vi oss 
ha en medveten och öppen syn på våra värderingar och förutsättningar.  
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2.2.1 Trovärdighet, Tillförlitlighet & Generaliserbarhet  
Som författare till denna magisteruppsats har vi ställt oss frågan om de 
slutsatser vi har dragit är riktiga. Två av de viktigaste aspekterna, för att 
bedöma en uppsats trovärdighet och tillförlitlighet är vad Paulsson (1999) 
benämner validitet och reliabilitet.  
 
Syftet med detta metodkapitel är att ge läsaren möjligheten att göra om 
samma studie, och då förhoppningsvis komma fram till samma resultat som 
denna magisteruppsats mynnar ut i. Genom ett väl definierat metodavsnitt, 
ökar trovärdigheten och tillförlitligheten i magisteruppsatsen. Enligt Holme 
et al (1997) kan det emellertid vara svårt att exakt återskapa en kvalitativ 
uppsats såsom vår, eftersom den delvis innehåller en social process. 
Eventuella missförstånd kan påverka uppsatsens tillförlitlighet och 
trovärdighet negativt, och Holme et al (1997) menar att denna svaghet kan 
vägas upp med en tydlig dialog mellan intervjuaren och respondenten. Vi 
anser således att vår uppsats har en hög tillförlitlighet och trovärdighet då 
vi som intervjuare och författare till denna magisteruppsats vid 
intervjutillfället införskaffat oss en bra teoretisk grund att stå på.  
 
Vårt metodkapitel avser att förklara, motivera och kritiskt granska de val vi 
gjort under magisteruppsatsens gång. Vi har valt att presentera våra 
fallföretag var för sig, eftersom vi anser att det underlättar för läsaren att 
själv kunna dra slutsatser samt utläsa generella mönster i vår empiri. För att 
ytterligare höja trovärdigheten på vår magisteruppsats har vi i största 
möjliga mån sökt upp originalkällan, och kritiskt granskat de källor har 
använt. En viktig referens i vår magisteruppsats är Ask & Ax, vilket till stor 
del beror på att de skrivit mycket om kalkylering i tillverkningsföretag. När 
vi har läst andra böcker och artiklar har vi uppmärksammat att ett flertal 
refererat till Ask & Ax, varför vi anser att författarna är en trovärdig källa. 
Ytterligare steg till att öka trovärdigheten är att vi redan på ett tidigt 
stadium definierat de begrepp vi använder i uppsatsen (se bilaga 1). Vi 
valde även att använda bandspelare vid intervjutillfällena för att på ett tidigt 
stadium försöka motverka egna tolkningar. Slutligen valde vi att skicka den 
sammanställda empirin till respektive respondent för godkännande. Genom 
att respondenten godkänt empirin, är vi som författare till denna 
magisteruppsats ägare av empirin.  
 
Kan det resultat vår magisteruppsats genererat överföras till andra 
kontexter? Det kan enligt Alvesson & Sköldberg (1994) vara svårare att 
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generalisera ett resultat vid en kvalitativ studie än vid en kvantitativ studie. 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är en nackdel med kvalitativa studier att 
enskilda eller få fall inte representerar verkligheten och att det är svårt att 
applicera resultatet på andra fall än de undersökta. En fullständig 
generalisering av vår magisteruppsats är enligt Lekvall & Wahlbin (2001) 
möjligt först då andra uppsatser eller forskningsprojekt uppvisar liknande 
resultat.  
 
Vi kommer i vår studie endast koncentrera oss på sju företag och eftersom 
kalkyleringsmetoder kan skilja sig åt från företag till företag kan det vara 
riskabelt att dra allt för generella slutsatser gällande omfång och frekvens. 
Jacobsen (2002) presenterar ytterligare en form av generalisering, där data 
från ett mindre urval kan generaliseras till en mer teoretisk nivå. Det är 
dock svårt att säga om den nya teorin kan appliceras på andra enheter än de 
som undersökts. Vår förhoppning är att andra tillverkande företag ska 
kunna ha nytta av vår diskussion gällande kalkylproblemen, och vi anser att 
vi har kunnat se vissa mönster gällande hur kalkyler är utformade och hur 
de används i en Lean Production miljö. 
 
Slutligen bör vår roll diskuteras, eftersom våra och respondenternas åsikter 
och värderingar fanns med redan under intervjusituationen. Vi är medvetna 
om att det kan ha påverkat diskussionen under intervjuerna. Utifrån det 
som kom fram under intervjuerna har vi sedan gjort egna tolkningar. För att 
hålla trovärdigheten på en hög nivå har vi hela tiden försökt att tydligt och 
konsekvent underbygga våra resonemang. Vi är medvetna om att våra 
tolkningar påverkat utgången av magisteruppsatsen, men vid en kvalitativ 
magisteruppsats såsom vår är det näst in till omöjligt att undvika detta.  
 

2.3 Val av ansats 
Efter att ha diskuterat vår syn på vetenskap specificerar vi vilken ansats vi 
har valt för vår studie. Det finns en mängd olika ansatser att välja mellan 
vid genomförandet av en studie. Vi har valt att redogöra för induktiv och 
deduktiv, kvantitativ och kvalitativ ansats samt vilken form av studie vi har 
genomfört.  
 
Enligt Jacobsen (2002) anger metodiken vilket tillvägagångssätt som bör 
användas för att undersöka verkligheten. Det finns i grunden två strategier 
för att kartlägga verkligheten, induktiv samt deduktiv ansats. Lantz (1993) 
menar att de två ansatserna är olika sätt att dra slutsatser, där induktion är 
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att upptäcka något nytt medan deduktion är att verifiera eller förkasta 
befintlig teori. Jacobsen (2002) beskriver induktion som en metod där 
forskaren går från empiri till teori, med andra ord genomförs en studie utan 
några som helst förväntningar eller teoretiska förkunskaper inom området. 
Syftet med denna metod är att personliga förväntningar och värderingar 
inte ska begränsa informationsinsamlingen, även om vi tror att det är svårt 
att gå in i en studie helt utan förkunskaper och värderingar. En deduktiv 
ansats däremot kännetecknas av en undersökning där forskaren först skaffar 
sig kunskap och förväntningar, för att sedan genom en empirinsamling se 
om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Den studie vi 
genomfört kan främst ses som en deduktiv ansats, eftersom vår studie 
började med att söka teorier kring kalkylering och Lean Production.  
 
Enligt Jacobsen (2002) bör en kvalitativ ansats användas då 
undersökningen syftar till att få fram hur människor tolkar och förstår en 
given situation. På ett liknande sätt definierar även Hartman (2004) en 
kvalitativ undersökning; 

 
”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå 
förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” 

Hartman (2004) s.219 
 
Eftersom vi vill förklara och förstå vad som ligger bakom eventuella 
förändringar av kalkylmetod, anser vi att en kvalitativ ansats är mest 
lämplig som metod. Vi kommer i vår studie främst samla in kvalitativ data 
genom ett fåtal djupgående intervjuer. Jacobsen (2002) betecknar denna typ 
av undersökning som en intensiv uppläggning, innehållande många 
variabler men få enheter. Ytterligare argument för att vår studie kan 
kännetecknas som kvalitativ, är att vi syftar till att genomföra en 
utforskande studie vilken kan fånga flera och ibland även oväntade 
perspektiv. Kvalitativ ansats kan enligt Jacobsen (2002) ställas i jämförelse 
med en kvantitativ ansats som passar bättre då syftet är att finna omfång, 
frekvens eller utsträckning av någon företeelse.  
 
Slutligen har vi valt att genomföra vår magisteruppsats i form av en 
casestudie. För att använda oss av svenska begrepp har vi valt att översatta 
casestudie till fallstudieliknande studie. Eisenhardt (1989) kännetecknar en 
fallstudie som en undersökning där ett antal företag eller projekt studeras 
för att utifrån dem skapa ny teori, testa en teori eller generera en 
beskrivning. Vi syftar till att beskriva om företag inom fordonsindustrin 
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ändrat sin kalkylering, samt belysa svårigheten med att fånga 
tillverkningsprocesser med hjälp av kalkyler. Eisenhardt (1989) menar att 
fallstudier ofta har karaktären av en kvalitativ undersökning i kombination 
med observationer. Vi har i viss mån även utfört iakttagelser i vår studie 
eftersom vi vid våra personliga intervjuer vandrat runt i företagens 
tillverkning för att få en känsla för produktionsprocessen. Förutom de 
primärdata vi samlat in med hjälp av intervjuer och observationer, har vi i 
viss mån använt oss av sekundärdata. De sekundärkällor vi använt oss av i 
vår studie är företagens hemsidor på Internet, samt forskningsnära litteratur 
till vår referensram. 
 

2.4 Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt presentas vårt tillvägagångssätt, hela vägen från startskott till 
målgång. Enligt Kvale (1997) kan en kvalitativ undersökning struktureras i 
sju steg: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 
rapportering. Vi valde att använda denna modell för att göra kapitlet 
lättförståligt samt ge en djupgående bild över de steg vi har utfört. Tabell 1 
beskriver vilka delar som ingår i respektive steg. 
 

Tematisering Planering Intervju Utskrift Analys Verifiering Rapportering 

Problem Metodval För-

beredelse 

Transkribera Modell Granskning Slutseminarium 

Fråge-

ställning 

Studieobjekt Inspelning Struktur Empirisk Opponering Betygs- 

bedömning 

Syfte Förstudie 

Intervjumall 

Pers. besök 

Telefon 

Godkännelse  Teoretisk  Tryck 

Tabell 1: Modell över tillvägagångssätt 

2.4.1 Tematisering 
 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra 
det.” 

Holme et al, (1997) s.16 
 
Enligt Lantz (1993) är utgångspunkten för all datainsamling att det finns ett 
problem att lösa eller en fråga att besvara. Vidare är det undersökningens 
syfte som avgör metodval och metoden avgränsar i sin tur vad som blir 
belyst under studiens gång. I tematisering ingår således även att samla in 
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fakta samt läsa litteratur till den kommande referensramen. Lekvall & 
Wahlbin (2001) menar att nyckelfrågorna vid tematisering av en 
intervjuundersökning, en så kallad kvalitativ undersökning, är att besvara 
frågorna nedan. 
 

 Vad: Handlar om att skaffa förkunskap angående det ämnas som 
skall undersökas. 

 Varför: Innebär att syftet ska klargöras 
 
Vi har båda fördjupat våra studier inom logistik* och ekonomisk styrning 
och ville därför kombinera ämnena i vår magisteruppsats. Genom samtal 
med Henrik Nehlér och Håkan Aronsson1 fick vi en första idé till hur en 
kombination skulle kunna se ut. För att erhålla en bakgrundförståelse till 
problemställning läste vi artiklar och forskningsnära böcker. Vidare valde 
vi att med denna bakgrundskunskap, återigen diskutera ämnesvalet med vår 
handledare Håkan Aronsson. Samtalen resulterade i systembild över vårt 
tänkta problemområde (se bilaga 2). Utifrån systembilden utarbetades ett 
syfte och ett antal forskningsfrågor, vilka har besvarats under uppsatsens 
gång. 
 
Ytterligare en viktig del i tematisering, är enligt Lantz (1993), att begrepp 
definieras. Teoretiska begrepp vilka ligger bakom undersökningen bör 
tydligt definieras och översättas för att passa in det sammanhang som ska 
studeras. För att stärka tillförlitligheten i vår studie har vi noggrant 
definierat de teoretiska begrepp vi anser vara de mest relevanta för vår 
undersökning. Syftet med ordlistan är även att göra magisteruppsatsen mer 
lättillgänglig för läsaren. Ordlistan återfinns i bilaga 1.  
 

2.4.2 Planering 
Efter tematisering, i vilken undersökningens innehåll och syfte klargörs, 
följer enligt Kvale (1997) planeringsstadiet. Det består av planering och 
förberedelse av det metodiska förfarandet, vilken är en förutsättning för att 
syftet skall kunna besvaras. Det är viktigt att få en överblick över hela 
undersökningen, eftersom det finns starka samband mellan de val av metod 
som görs och studiens resultat.  

                                                 
1 Doktorand respektive lektor vid Linköpings Universitet 
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Val av metod och studieobjekt 
Under planeringsfasen tog vi beslutet att genomföra en kvalitativ 
fallstudieliknande ansats med ett antal djupintervjuer. Vi valde att 
undersöka huvudaktörerna inom svensk fordonsindustri och bestämde även 
hur många intervjuer studien skulle innehålla. Enligt Eisenhardt (1989) kan 
en fallstudie såsom vår, innehålla ett eller flera undersökta företag, som i 
analysen kan delas in i olika grupper. Eisenhardt (1989) belyser i sin artikel 
konsten att veta när flera fall inte behöver läggas till undersökningen samt 
när den iterativa processen mellan teori och empiri bör avta. Det finns inget 
optimalt antal som bör ingå i en undersökning, men när en mättnadskänsla 
uppstått bör det inte läggas till flera fall. Vidare rekommenderar Eisenhardt 
(1989) att antalet bör ligga någonstans mellan fyra till tio. Är antalet under 
fyra kan det bli svårt att dra generella slutsatser. Om antalet däremot 
överstiger tio blir det allt för komplext att analysera den mängd data som 
samlats in.  
 
Vi valde att undersöka sju företag, BT Products i Mjölby, Volvo 
Lastvagnar i Göteborg, Volvo Personvagnar i Skövde, Scania 
Motortillverkning i Södertälje, Saab Automobile Powertrain i Södertälje, 
Saab Automobile i Trollhättan samt en underleverantör, vilken önskar 
anonymitet. Vi kommer därför att genom hela uppsatsen benämna denna 
som underleverantören. Vi valde att inkludera BT Products i vår studie 
eftersom de ägs av Toyota och därmed influerats av filosofin Lean 
Production. Valet av vår underleverantör grundar sig i att de är en stor 
underleverantör till bilindustrin samt uttalat använder sig av Lean 
Production. Vi har valt undersöka fler än ett fallföretag för att möjliggöra 
en jämförelse och för att öka trovärdigheten i våra slutsatser. Vårt urval av 
fallföretag har även begränsats av resurser i form av tid och pengar. Utifrån 
brist på resurser valde vi att vid några tillfällen genomföra 
telefonintervjuer, samt kompletterade frågor över e-post. Vi är medvetna 
om dessa intervjumetoder inte ger samma djup som ett personligt besök, 
men ansåg ändå att det tillförde värde till uppsatsen i form av en större 
bredd i undersökningen. Eftersom vi har täckt in de största aktörerna inom 
den svenska fordonsindustrin anser vi att vi har ett representativt urval för 
att möjliggöra en generalisering i våra slutsatser. 
 
Enligt Holme et al (1997) är det viktigt att rätt personer väljs ut för att delta 
i undersökningen. Vi började på ett tidigt stadium att kontakta personer på 
respektive företag. För att boka in intervjuer ringde vi till företagens 
reception som sedan kopplade oss vidare till någon controller, ekonomichef 



METOD 

15 (103) 

samt produktionsansvarig. Denna typ av urval där olika aktörer 
rekommenderar andra aktörer, klassificerar Arbnor & Bjelke (1994) som 
ett rekommendationsurval. Det finns en risk att företaget uppfattat vårt 
syfte felaktigt och således även rekommenderat mindre lämplig respondent. 
För att minimera denna risk har vi varit väldigt noga med att tydligt på ett 
tidigt stadium förklara för respondenten vårt syfte samt meningen med 
undersökningen. Vidare valde vi att skicka intervjumallen till respektive 
respondent cirka en vecka innan intervjun 
 
Förstudie 
Minzberg (1979) återgiven i Eisenhardt (1989) menar att det är viktigt att 
väl definiera det fokus som uppsatsen ska ha. Vidare menar Kvale (1997) 
att resultatet av intervjuerna till stor del är beroende av intervjuarens 
förståelse för ämnet. Vi fokuserade uppsatsen genom att införskaffa 
bakgrundsinformation i form av en förstudie på BT Products. Ytterligare 
syfte med förstudien var att det underlättade utformningen av vår 
intervjumall, eftersom vi fick en bättre koppling till verkligheten. Vår 
förstudie kan liknas vid en öppen intervju där utgångspunkten enligt Lantz 
(1993) är att få förförståelse. Vi började med att ställa vida frågor för att 
sedan fördjupa oss i de områden vi fann relevanta. När vi besökte BT 
Products hade vi formulerat en övergripande intervjumall med några 
grundfrågor, men samtalet mellan oss som intervjuare och respondenten 
pågick på ett fritt och öppet sätt. Eftersom vi inte såg förstudien som en 
officiell intervju valde vi att inte spela in intervjun på band. Istället valde vi 
att under samtalets gång anteckna för att sedan direkt efter mötet 
sammanställa vårt inhämtade material.  
 
Vårt möte vid BT Products inleddes med att Peter Carlsson, 
produktionschef inom BT Products, visade oss hur produktionen fungerade 
samt hur den förändrats vid införandet av Lean Production. Genom vårt 
möte med Peter Carlsson fick vi en större förståelse för hur övergången 
från traditionell produktion till Lean Production rent praktiskt har gått till. 
På eftermiddagen samtalade vi med ekonomichefen Krister Sanfridsson 
angående ekonomistyrning och kalkylering samt vilka problem som 
uppdagats utifrån ekonomifunktionen. Vår slutliga intervjumall utformades 
således med hjälp av både våra teoretiska förkunskaper samt den 
information vi fick under förstudien. Därmed fick vår intervjumall en bättre 
empirisk förankrad bakgrund, vilket vi tror har ökat studiens trovärdighet 
och tillförlitlighet.  
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Intervjumall 
Precis som Jacobsen (2002) ställde vi oss frågan huruvida våra kvalitativa 
intervjuer skulle vara slutna eller öppna. En förstrukturerad intervju med 
färdiga huvud- och följdfrågor samt svarsalternativ kan ses som en sluten 
intervju. En öppen intervju kan däremot liknas mer vid ett vanligt samtal, 
som styrs av spontana frågor anpassade till en specifik situation. Jacobsen 
(2002) påpekar att en sluten intervju avviker från den kvalitativa metodens 
ideal. Det finns dock motargument till denna tes, vilka säger att utan viss 
strukturering blir den insamlade data allt för komplex och analyseringen 
allt för resurskrävande. Vidare sägs att viss förstrukturering alltid 
förekommer, även om den är omedveten. Det innebär dock inte att 
intervjun är helt sluten, utan snarare att vissa enskilda aspekter sätts i fokus. 
Intervjun kan således fortfarande upprätthålla en hög grad av öppenhet. Vi 
valde en viss förstrukturering eftersom vi använde oss av en intervjumall 
vid varje intervju. Intervjumallen gjorde att fokuserade på de viktigaste 
frågorna, vilket hjälpte oss besvara våra forskningsfrågor och vårt syfte. Vi 
följde dock inte våra intervjufrågor i fast ordning utan anpassade istället 
följden av frågorna till varje specifik situation. Med hjälp av Jacobsens 
modell (2002) klassificerar vi därför våra intervjuer som mer öppna än 
slutna. Vi har använt oss av en intervjumall med öppna svar, som i Figur 1 
återfinns i cirkel nummer fyra. 
 

 

Figur 1: Modell av intervjustrukturering. Egen bearbetning av Jacobsen (2002) s.162 

Vi utarbetade vår intervjumall (se bilaga 3) direkt efter förstudien, medan 
intryck och information fortfarande var färsk. Vid utformandet tänkte vi på 
att ha en logisk följd på frågorna och att ställa relevanta frågor. Arbetet 
underlättades av vår förstudie på BT Products i kombination med våra 
teoretiska förkunskaper. Men främst genom att vi redan under utvecklingen 
av intervjumallen började skissa på tänkbara analysmodeller och matriser. 
Genom att ha analysen i åtanke skapade vi oss en uppfattning om hur vi 
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ville hantera vårt resultat. Vidare utgick vi ifrån vårt övergripande syfte för 
att dela in intervjun i två delar. Halva intervjumallen valde vi att fokusera 
på produktionsflödet eftersom vår undersökning tar avstamp i företag som 
tillverkar enligt Lean Production. Vi ville undersöka om företagen följer 
alla Lean Production principer eller om de endast valt att implementera 
vissa. Andra halvan fokuserade vi till kalkylering för att undersöka om 
företaget har ändrat sina kalkylmetoder eller användningen av kalkylerna, 
samt vad som används som komplement till kalkylerna. Vidare valde vi att 
inleda intervjumallen med frågor av bakgrundskaraktär gällande 
respondentens position och arbetsuppgifter. Enligt Lantz (1993) är 
inledande frågor av bakgrundskaraktär ofta enkla att besvara och gör att 
den intervjuade känner sig trygg i situationen. Slutligen bad vi vår 
handledare att läsa igenom intervjumallen, för att undersöka så att inga 
frågor kunde uppfattas som oklara eller ledande.  
 

2.4.3 Intervju 
Enligt Kvale (1997) är det viktigt att respondenterna innan intervjun är väl 
införstådda med studiens syfte samt hur intervjumaterialet kommer att 
sammanställas och användas. Vi valde därför att skicka intervjumallen till 
respondenten cirka en vecka innan intervjun genomfördes. Längst upp i 
intervjumallen tydliggjorde vi syftet med studien samt de 
problemformuleringar vi ville besvara genom vår undersökning. Vi tyckte 
det var viktigt att respondenten fick titta över frågorna i förväg eftersom det 
gav dem möjlighet att förbereda sig, vilket stärker trovärdigheten i vår 
empiri. Vidare fanns även möjlighet för respondenten att avsäga sig 
intervjun om de kände att de inte hade tillräcklig kunskap inom området.  
 
För att underlätta insamling och strukturering av empirin valde vi att spela 
in intervjuerna på band. Fördelen med inspelning var att intervjuerna blev 
mer naturliga eftersom vi inte behövde ta anteckningar. Vidare kunde 
missförstånd motverkas eftersom allt respondentens svar dokumenterades 
ordagrant. Det som skulle kunna vara negativt med att spela in intervjun är 
att den intervjuade inte känner sig avslappnad i situationen. Vi försäkrade 
oss därför om att respondenterna godkände en bandinspelning. Innan själva 
intervjun frågade vi även om respondenten önskade vara anonym i 
undersökningen, både gällande företagets namn samt deras personliga 
namn. Efter denna information valde ett fallföretaget underleverantören att 
vara anonym. Vidare önskade respondenterna på Volvo Personvagnar i 
Skövde samt en respondent på BT i Mjölby vara anonyma. Slutligen 
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informerade vi respondenterna om möjlighet att läsa vår sammanställning 
av intervjun innan magisteruppsatsen publiceras. Vi upplyste även 
respondenten om att de kommer få ett exemplar av vår färdiga 
magisteruppsats som tack för att de ställde upp i undersökningen.  
 
Förteckning av intervjuer 
Tidsåtgången för intervjuerna varierade, men var i genomsnitt ca två till tre 
timmar för de personliga intervjuerna och ca 45 min för 
telefonintervjuerna.  

Tabell 2: Förteckning över fallföretag samt respondenter 

Datum 

 

Företag Person Befattning Intervju 

2005-03-02 BT Products – Mjölby Krister Sanfridsson Ekonomichef Personlig 

2005-03-02 BT Products - Mjölby Peter Carlsson Produktionsansvarig Personlig 

2005-03-17 Volvo Lastvagnar – Göteborg 
 

Anna Roman Controller Personlig 

2005-03-17 Volvo Lastvagnar – Göteborg 
 

Per Mattson Controller Personlig 

2005-03-21 
 

Scania AB – Södertälje 
 

Henrik Fellesson Ekonomichef Personlig 

2005-03-21 
 

Scania AB – Södertälje 
 

Marcus Lindborg Controller Personlig 

2005-03-22 Saab  Automobile – 

Trollhättan 

Thomas Kvarfordt Ekonomichef Telefon 

2005-04-04 Saab  Powertrain – Södertälje Leif Nyberg Controller Telefon 

2005-04-13 BT Products -  Mjölby 
 

Anonym Controller Personlig 

2005-04-14 Underleverantör Pär Samuelsson Controller Personlig 

2005-04-14 Volvo Personvagnar – 

Skövde 

Anonym Controller Personlig 

2005-05-10 Saab Automobile - 

Trollhättan 

Magnus Fransson Chef för Bearbetning, 

Material & Hantering 

e-post 

2005-05-11 Volvo Personvagnar – 

Skövde 

Anonym Controller Telefon 
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2.4.4 Utskrift 
Som första steg började vi med att ordagrant transkribera intervjuerna, för 
att inga missförstånd skulle uppstå samt för att få bra citat. Efter 
transkribering hade vi ett omfattande resultat som behövdes kortas ned och 
struktureras för att öka läsvänligheten. Vi började vår bearbetning med att 
läsa igenom och diskutera kring intervjuerna. Diskussionerna mynnande ut 
i hur vi kunde analysera materialet och vi kom fram till att använda oss av 
en liknande struktur för empirin som för analysen. Vi valde att strukturera 
empirin med hjälp av de viktigaste huvudpunkterna i vår intervjumall, för 
att på bästa sätt besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor.  
 
I empirin valde vi att presentera varje företag för sig. För att underlätta en 
jämförelse mellan fallföretagen återkommer samma rubriker. Vårt val av 
upplägg förespråkas av Eisenhardt (1989) eftersom det ger läsaren en bra 
överblick.  Upplägget gör det även lättare för oss såväl som för läsaren att 
utläsa olika karaktärsdrag hos respektive företag. Precis som Eisenhardt 
(1989) poängterar, tror vi även att det underlättar den kommande analysen 
gällande företagens kalkyler. Lekvall & Wahlbin (2001) menar att det alltid 
finns en risk att fel uppkommer när intervjuaren ska sammanställa och 
tolka den information som kom fram under intervjun. För att motverka 
missförstånd och stärka trovärdigheten och tillförlitligheten av vår uppsats, 
valde vi att skicka empirin till respektive företag för godkännande. Efter att 
respondenterna godkänt vår intervjusammanställning är vi ägare av 
empirin. För att få ut maximalt av intervjuerna valde vi även att innan 
godkännandet ställa kompletterande frågor till respondenterna, både via 
telefon och över e-post.  
 

2.4.5 Analys 
 
”Analyzing data is the heart of building theory from case studies, but it is 

both the most difficult and the least codified part of the process.” 
Eisenhardt (1989) s.539  

 
En analys innebär en sammankoppling mellan teori och empiri och vår 
analys utgör inget undantag. Eisenhardt (1989) menar att analysarbete vid 
en kvalitativ studie ofta är en ständigt pågående process under studiens 
gång. Enligt Holme et al (1997) finns det sällan klart utarbetade modeller 
för hur analysarbetet ska utföras vid en kvalitativ studie. Istället är det upp 
till forskarna att själva utarbeta lämplig arbetsmodell.  



METOD 

20 (103) 

Som första steg i vårt analysarbete började vi med att fundera över hur vi 
ville klassificera och sammanställa vårt resultat. Innan vi genomförde 
intervjuerna skissade vi på matriser till analysen. Informationsinsamlingen 
underlättades av att vi redan på ett tidigt stadium funderade över analysen 
och hur vi skulle använda informationen för att besvara våra 
forskningsfrågor. Efter att ha sammanställt intervjumaterialet, valde vi att 
strukturera analysen på liknande sätt som empirin. Vi ansåg att det skulle 
göra uppsatsen lättläst och mer lättillgänglig.  
 
Som andra steg i analysen sökte vi likheter och olikheter mellan 
fallföretagen, för att utifrån det kunna dra slutsatser om hur kalkylmetoder 
har förändrats. För att lyfta analysen till att vara mer än en jämförelse 
kopplade vi samman empirin med referensramen. Vi utformade modeller 
och matriser, både i form av egenkonstruerade och i form av utveckling av 
befintliga teorier. Vår analys bygger till stor del på egna tolkningar av 
respondenternas svar, vilka i sin tur grundar sig i respondenternas förståelse 
för ämnet. Vi anser att det är av ytterst vikt att läsaren har detta i åtanke när 
de läser denna magisteruppsats.  
 

2.4.6 Verifiering   
För att vår magisteruppsats ska bli verifierad har vi valt att först skicka 
tillbaka den empirin som samlats in till respektive fallföretag. Genom att 
fallföretagen har godkänt empirin är vi som författare till denna 
magisteruppsats ägare av empirin. I samband med att vi skickade tillbaka 
empirin, valde vi även att ringa till alla undersökningsobjekt, för att per 
telefon höra så att vi uppfattat all information på korrekt sätt. Vi ansåg även 
att det kunde vara trevligt att personligen ringa fallföretagen för att 
ytterligare visa på tacksamhet för att de ställt upp. 
 
Det viktigaste steget i verifieringsprocessen är att vår uppsats genomgått 
kritisk och kvalificerad granskning i samband med ett antal seminarium. 
Det är enligt Jacobsens (2002) först efter att magisteruppsatsen genomgått 
dessa steg som den får karaktären av forskning 
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2.4.7 Rapportering 
Efter att vår magisteruppsats blivit kritiskt granskad och godkänd, är det 
dags för att trycka och publicera vår studie. I och med att vår rapport blir 
tryckt och offentlig har vårt uppsatsarbete kommit till ett slut, och likaså 
har detta metodkapitel. 
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”Det är omöjligt att skaffa sig mycket kunskap, om man bara läser det som 

behagar en” 
 

 
Joseph Joubert
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3. Referensram 
Referensramen syftar till att presentera de teorier som vi anser vara 
relevanta verktyg för vår kommande analys. Inledningsvis beskrivs 
begreppet logistik och de byggstenar som ingår i filosofin Lean Production. 
Därefter presenteras traditionell kalkylering, Relevance Lost-debatten samt 
de alternativa kalkylmetoder som har uppkommit till följd av Relevance 
Lost. Vidare förs en diskussion gällande varför företag upplever det svårt 
att förändra sin kalkylering. Kapitlet avslutas med teorier gällande icke-
ekonomisk styrning.  

 

3.1 Vad är logistik 
Logistik kan definieras på många olika sätt och vi har valt att lyfta fram tre 
beskrivningar från tre olika läroböcker. Logistik definieras ofta som 
transport och lagerhållning, men har övergått till att bli mer än så. Enligt 
nedanstående definitioner bör logistik syfta till att ge en helhetssyn över ett 
företags flöden*.  
 
“Logistics is that part of the supply chain process that plans, implements, 

and controls the efficient, effective flow and storage of goods, services, and 
related information from the point of origin to the point of consumption in 

order to meet customers' requirements.” 
Council of Supply Chain Management Professionals (2005) 

 
Institutionen för logistik vid Linköpings tekniska högskola har valt att 
definiera logistik enligt figuren nedan.  

 
Figur 2: Logistikens utveckling – http://www.eki.liu.se/logistik/logistics_management 
(2005) 
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European Logistics Association använder en liknande definition men med 
tydligare koppling till produktutveckling som lyder:  
 

"The organization, planning, control and execution of goods flow from 
development and purchasing, through production and distribution, to the 

final customer in order to satisfy the requirements of the market at 
minimum cost and minimal capital use”. 

European Logistics Association (2005) 
 
Utifrån definitionerna ovan har logistikstrategier och trender vuxit fram, 
där konceptet Lean Production fått stort genomslag. Lean Production* är 
enligt Figur 2 en del av den tekniska logistiken, nämligen 
produktionslogistik*. Nedan följer en närmare beskrivning av filosofin 
Lean Production och dess byggstenar.  
 

3.1.1 Lean Production       
Toyota är känd som världens bästa företag gällande kvalitetstillverkning 
och produktivitet*. De tillämpar filosofin Lean Production och deras 
framgångsrecept har enligt Fujimoto (1999) varit svårt att imitera eftersom 
konkurrenskraften ligger i organisationens interna resurser och rutiner. 
Enligt Womack & Jones (2003) växte filosofin Lean Production fram på 
Toyota i Japan, när de försökte tillverka enligt Fords 
massproduktionsteknik men saknade tillräckligt med resurser. På 1950-talet 
besökte Eiji Toyoda, grundaren av Toyota, Fords största fabrik i River 
Rouge för att lära sig av deras tillverkningssätt. På grund av knappa 
resurser använde sig Toyoda av färre tillverkningsmaskiner, där varje 
maskin kunde hantera flera delmoment i montering. Utifrån detta valde 
Toyoda att planera produktionen i flödesgrupper för att på så vis minska 
ledtiderna* och därmed kunna använda maskinerna mer effektivt. I 
samband med införandet av kortare ställtider kunde även batch*-storlekar 
minskas. Utifrån detta har sedan filosofin Lean Production skapats. 
Traditionell linjetillverkning* är enligt Olhager (2000) ett alternativt sätt 
för fordonsindustrin att planera produktionen på. Linjetillverkning 
karakteriseras av att batcher av endast en produkt tillverkas åt gången och 
metoden är lämplig då efterfrågan är hög och jämn under en längre period. 
Denna tillverkningsmetod har därför blivit vanlig vid masstillverkning av 
standardprodukter.  
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Filosofins byggstenar 
Lean Production är enligt Cusumano & Nobeoka (1998) ett tankesätt som 
står för en reducering av flera faktorer; färre anställda, minskad ledtid och 
lägre kostnader. Womack & Jones (2003) menar att nyckeln till framgång 
är att tillsätta personal med hög kompetens på alla nivåer i företaget och att 
arbeta för att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter i produktions-
processen. Ohno (1988) sammanfattar Toyotas Lean Production i det så 
kallade Kaizen-huset och nedan återfinns Scanias omarbetade version. Vi 
upplever den som mer pedagogisk än orginalkällan, varför vi valt att 
använda den istället. 
 

 

Figur 3: Scanias version av Toyotas Kaizen-hus. Ekman (2002) 

 

Toyotas Kaizen koncept liknas vid ett hus där grunden är tre filosofier: 
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startsignal till att börja producera och engagerade medarbetare är en 
förutsättning för att tillverka högklassiga produkter. Samtidigt stärks 
konkurrenskraften genom att minimera och eliminera slöseri. Inuti huset 
finns en prioriteringslista som ska styra det dagliga arbetet. Resterande 
delar av huset beskriver de fyra huvudprinciperna, där ledarskapet är med 
som grundförutsättning och en viktig nyckel till framgång.  
 
Ett standardiserat arbetssätt är utgångspunkten för att möjliggöra ständiga 
förbättringar. Normalläget bygger på standardisering, det vill säga att flödet 
av en bestämd produktionstakt balanseras genom hela tillverkningskedjan. 
Rätt från mig innebär att alla delar inom produktionen skall vara rätt från 
början. Gör alla inom produktionen rätt, uppstår inga fel senare i processen. 
Syftet med principen är att säkerställa kvaliteten och öka värdet för kunden, 
samtidigt som felkostnader minskar. Pull* är samma sak som 
förbrukningsstyrd produktion, när tillverkning endast sker mot kundorder. 
Övergripande princip är ständiga förbättringar där syftet är att skapa ett 
nytt och bättre normalläge genom att eliminera slöseri. Ständiga 
förbättringar är del av det dagliga arbetet, vilket i Lean Production utförs i 
så kallade förbättringsgrupper. 
 
Toyotas Kaizen-hus är traditionellt sett produktionsinriktad men under 
senare årtionden har filosofin utvecklats till ett större perspektiv. I det nya 
mer utvecklade perspektivet ingår även underleverantörer och kunder, vilka 
tillsammans med det enskilda företaget bildar en så kallad värdekedja. 
Författarna Womack & Jones är de författarna som är kända för att ha 
vidareutvecklat Ohnos (1988) Kaizen-hus. Författarna benämner sin 
modifierade filosofi för Lean Logistics. Eftersom Lean Production och 
Lean Logistics i grund och botten byggs upp av samma principer väljer vi 
att i fortsättningen behålla namnet Lean Production.  
 
Womack & Jones (2003) beskriver sin version av Lean Production utifrån 
fem principer, värde, värdekedja, flöde, pull och perfektionism.  
 
Värde kan endast definieras av kunden och beror främst på kundens 
förväntningar av en vara eller tjänst. Att tillverka fel vara på rätt sätt är 
enligt Womack & Jones (2003) ett tydligt exempel på ”muda*”, som är ett 
japanskt uttryck för slöseri. Istället bör företag tänka utifrån kundens 
perspektiv och tillverka det som verkligen efterfrågas, oberoende av 
befintliga tillgångar och kunskaper. Det är en stor utmaning för företag att 
börja producera mot kundorder eftersom det kräver ett nytänkande gällande 



REFERENSRAM 

   
27 (103) 

 

rutiner och produktionsprocesser. Det finns även en risk att 
tillverkningsförändringarna till en början leder till ökade kostnader. Syftet 
med tillverkning mot kundorder är att det ska leda till nöjdare kunder, 
vilket i sin tur bidrar till ökade försäljningsintäkter. Porter (1985) återgiven 
i Olhager (2000) definierar värde enligt följande; 
 

” Value is the amount buyers are willing to pay for what a firm provides 
them creating value for buyers that exceeds the cost of doing so is the goal 
of any generic strategy. Value, instead of cost, must be used in analyzing 

competitive position” 
Porter (1985) återgiven i Olhager (2000) s.17 

 
Eftersom ett värde oftast byggs upp av flera företag, en så kallad 
värdekedja, är det svårt för företag att helt anpassa sin produktion efter 
kundens efterfråga. När varje enhet i värdekedjan har en egen uppfattning 
om hur de kan överföra värde till kunden menar Womack & Jones (2003) 
att helheten oftast blir bristfällig. Problemet uppkommer när de företag som 
är involverade i processen gör sitt yttersta för att förbättra sin egen 
funktion*, utan att ha en överblick över helheten. Slutresultatet av 
produkten kan då bli en onödigt långsam process med mycket väntande och 
köande mellan de olika enheterna. Womack & Jones (2003) illustrerar 
problemet ovan med hjälp ett resexempel, där varje ingående del i en 
flygresa mellan London och Grekland beskrivs. Genom exemplet 
tydliggörs vikten av att kunna se hela processen utifrån kundens synvinkel. 
Exemplet finns i sin helhet i bilaga 4. 
 
Ett arbetssätt för att öka värdet ut mot kund är så kallad 
målkostnadskalkylering. Målkostnaden utgår ifrån vad marknaden är 
beredd att betala samt vad företaget önskar för vinstmarginal. Vidare 
bestäms målkostnaden genom att kalkylera den verkliga kostnaden för de 
resurser och arbetsinsatser som krävs för att tillverka en produkt, bortsett 
från alla synliga aktiviteter som inte är värdeskapande. Syftet är att sätta en 
målkostnad som ligger lägre än den verkliga kostnaden för att skapa 
ytterligare värde för kunden. För att uppnå målkostnaden krävs det att 
företaget arbetar för att eliminera all ”muda”, det vill säga alla icke-
värdeskapande aktiviteter.  
 
Värdekedjan utgörs enligt Womack & Jones (2003) av en samling 
aktiviteter som krävs för att tillverka en produkt. Från produktidé genom 
design och tillverkning, till att kunden tillhandahåller varan. Genom att 
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utvärdera hela processen ökar möjligheten till att upptäcka och synliggöra 
icke-värdeskapande aktiviteter. Vissa kan direkt arbetas bort medan andra 
kan vara svårare att eliminera, exempelvis kvalitetsinspektioner. 
 
En förutsättning för att icke-värdeskapande aktiviteter ska synliggöras och 
elimineras, menar Womack & Jones (2003) är att aktörerna inom 
värdekedjan i högre grad delar information sinsemellan. Om en aktör i 
kedjan inte känner till leverantörernas och kundernas aktiviteter, har de 
svårt att veta vad de själva ska förbättra för att helheten ska bli bättre. 
Genom att företag bygger upp relationer med sina leverantörer kan 
konkurrenstänkandet försvinna, vilket gynnar alla parter. Vid Lean 
Production bör alla involverade företag i en värdekedja specificera vilka 
aktiviteter som utförs för att tillverka en produkt för att vidare se hur 
aktiviteterna interagerar med varandra. Vidare anser Womack & Jones 
(2003) att företag inte bör använda metoder som benchmarking för att 
förbättra processer. Istället bör fokus ligga på att eliminera de aktiviteter 
som inte tillför produkten något värde, vilket är en kamp mot perfektionism 
och inte mot konkurrenterna.  
 
Flödesstyrning innebär att upprätthålla ett flöde i produktionen, det vill 
säga att balansera värdeskapande aktiviteter. Enligt Womack & Jones 
(2003) är vi uppväxta med ett funktionstänkande, då vi vill gruppera 
aktiviteter efter typ. I tillverkande företag grupperas aktiviteter på samma 
sätt genom att tillverkning sker i batcher, för att öka effektiviteten* i 
produktionen. Lean Production försöker vända på det och istället tänka mer 
processuellt, där flödet jämnas ut med hjälp av mindre batch-storlekar och 
lägre lagernivåer. Womack & Jones (2003) presenterar tre förslag för att 
möjliggöra en förbättring av flödet.   
 

 Fokusera på själva produkten och dess värde, och släpp det aldrig ur 
sikte. 

 
 Bortse från traditionella organisatoriska gränser. 

 
 Tänk i nya banor gällande vilka tillverkningsalternativ som finns och 
utforma verktyg för att eliminera produktionsstopp. 

 
En förutsättning för att minska batch-storlekar utan att störa 
produktionsflödet, är att korta ned ställtiden på tillverkningsmaskinerna så 
mycket som möjligt. Syftet vid en flödesförbättring är även att minska 
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buffertlager och mellanlager. Enligt Olhager (2000) kan det vara bekvämt 
att ha en hög nivå av produkter i arbete (PIA). Om PIA reduceras kan en 
del problem uppstå i form av en oflexibel tillverkning samt att obalans 
mellan de olika arbetsstationerna lyfts fram istället för att döljas i lager. 
Nackdelen med PIA är dock att produkterna binder mycket kapital samt 
leder till en omfattande materialhantering och förrådshållning.  
 
Goldratt (2001) exemplifierar hur flödet bör optimeras utifrån flaskhalsen 
på följande vis. Vid en hajk med 15 pojkar, som ska vandra X antal 
kilometer, drar ledet hela tiden ut sig. Luckorna mellan pojkarna blir längre 
när en rund liten pojke vid namn Herbie med mycket packning, som 
befinner sig i mitten av ledet, går saktare än övriga pojkar. Resultatet blir 
att hela gruppens hastighet minskas. För att åtgärda problemet väljer 
scoutledaren att fördela ut Herbies packning bland de andra pojkarna, det 
vill säga han jämnar ut belastningen. Likaså väljer han att sätta Herbie som 
ledare av gruppen. Han sätter således den som håller lägst tempo först. 
Genom att göra detta anpassas gruppens hastighet av dess flaskhals och 
hela gruppens flöde blir bättre. Att balansera flödet eller i detta fall pojkar 
handlar inte om vem som kommer först i mål utan snarare hur hela gruppen 
kommer snabbast i mål.  Samma resonemang kan föras i en fabrik, där det 
inte är viktigt att till exempel gaspedalen blir klar på X antal minuter om 
det inte finns någon bil att montera in den i.  
 
Pull innebär att en specifik komponent eller produkt tillverkas först när 
kunden efterfrågar denna. Med andra ord bör företag låta kunden dra 
produkten istället för att själva driva på produkter till kunden. Enligt 
Womack & Jones (2003) fungerar denna strategi endast på vissa produkter. 
Vi konsumenter skulle inte bli nöjda om vi kom till affären och fick vänta 
på att de skulle mjölka kon för att få en liter mjölk. Istället är pull-metoden 
mer lämplig för företag som tillverkar till exempel fordon och datorer. 
Fördelen med denna strategi är att inga färdiga produkter behöver 
lagerhållas någon längre period och risken för inkuranta lager minskar.  
 
Enligt Womack & Jones (2003) underlättas en flytande produktion av att 
varje tillverkningsstation endast vid behov ”drar” önskade komponenter 
från stationen innan. Varje tillverkningsstation meddelar stationen innan 
exakt hur mycket material de behöver och på så sätt tillverkas inte mer än 
nödvändigt. Det leder till att batch-storleken generellt sett blir mindre 
samtidigt som lagernivåerna minskar. Varje enskild monteringsstation bör 
alltså se stationen efter som dess kund, och bör därför inte montera 
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någonting förrän de får en ”order”. Pull-metoden utarbetades i Japan med 
hjälp av det så kallade Kanban-systemet*. Kanban är japanska och betyder 
kort eller visuellt bevis. I Lean Production används Kanban-kort som ett 
informationssystem för att beordra material. Systemet kan användas mellan 
produktionsstationer inom företaget, vilket kallas för internt Kanban. Det 
kan också användas mellan företag inom en värdekedja, så kallat extern 
Kanban. Kanban-systemet fungerar bäst på standardiserade produkter med 
hög och jämn efterfrågan, när tillverkningen sker repetitivt med kort 
återkommande behovstillfälle. Enligt Olhager (2000) bör inte variationen i 
efterfrågan överstiga 30 procent av medelefterfrågan. Det är även 
fördelaktigt om produkten har korta och säkra interna ledtider.  
 
Perfektionism är enligt Womack & Jones (2003) den sista principen som 
bör tas i beaktning efter att de föregående fyra principerna har utarbetats. 
Lean Production filosofin menar att det ständigt går att förbättra ledtider 
och kostnader samt att minska lagerytor och fel i produktionen. Ett ständigt 
förbättringsarbete ska utföras i en strävan mot att uppnå perfektionism. Om 
alla inblandade enheter i en värdekedja kan öka synligheten, genom ett 
förbättrat informationsflöde, är det enklare att se hur värde kan skapas. 
Tillverkande företag är sedan tidigare vana vid att förbättra specifika 
funktioner, till exempel öka produktiviteten på en maskin, minska 
lagernivån i ett lager osv., utan att veta hur förändringen påverkar helheten. 
Den nya utmaningen ligger i att använda sig av föregående fyra principer 
för att se hur processen som helhet kan förbättras. 
 

3.2 Traditionell kalkylering 
Enligt Anthony (1999) delas ett företags kostnader in i två kategorier, 
direkta respektive indirekta. De direkta kostnaderna är direkt material och 
direkt lön och kan enligt namnet hänföras direkt på produkt. De indirekta 
kostnaderna, även kallade omkostnader*, utgörs till exempel av 
stabskostnader samt marknad och försäljningskostnader. Dessa kostnader 
hänförs till respektive produkt med hjälp av olika fördelningsnycklar, i 
form av direkt lön, antal anställda eller maskintimmar.  
 
Enligt Ask & Ax (1997) är bidragskalkyl* och påläggskalkyl två vanliga 
traditionella kalkylmetoder. Skillnaden mellan kalkylmetoderna ligger i att 
påläggskalkylen är en självkostnadskalkyl där alla omkostnader fördelas ut 
på produkt, medan bidragskalkylen inte alls fördelar ut indirekta kostnader. 
Fördelen med en påläggskalkyl är att alla kostnader finns med i produktens 
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kostnad. Bidragskalkylen är däremot enklare än påläggskalkylen och 
används främst vid trånga sektorer, det vill säga då valet står mellan att 
producera eller inte producera vid ledig kapacitet. Självkostnadskalkyl är 
den metod som enligt Ask & Ax (1997) är vanligast och den används i flera 
syften, tillexempel för offertgivning, lönsamhetsuppföljning per produkt, 
prissättning, lagervärdering, kostnadskontroll, beslut gällande out-
sourcing*, investeringskalkyler och budgetering. Ask & Ax (1997) påvisar 
i sin undersökning att 70 procent av 106 tillfrågade företag, använder 
kalkylerna som beslutsunderlag för val av tillverkningssätt. 
 

3.3 Relevance Lost 
Relevance Lost är namnet på den kritiska debatt som riktar sig mot 
traditionell påläggskalkylering. Debatten sattes igång i samband med att 
Kaplan & Johnson (1987) publicerade boken Relevance Lost: The Rise and 
Fall of Management Accounting. Kritiken, som främst riktade sig mot den 
amerikanska ekonomistyrningen, kan sammanfattas enligt citatet nedan.  

 
“Today’s management accounting information, driven by the procedures 
and cycle of the organization’s financial reporting system, is too late, too 
aggregated, and too distorted to be relevant for managers’ planning and 

control decisions.” 
Kaplan & Johnson (1987) s.1 

 
Kaplan & Johnson (1987) hävdar att kostnadsfördelningen i traditionella 
ekonomisystem var utvecklade för massproducerande standardprodukter 
och fokus låg på att minimera produktionskostnaderna utan att ta hänsyn 
till produktiviteten. Vidare anser författarna att ekonomisystemen inte 
fungerar i den moderna industrin, med flexibel kundanpassad produktion 
och korta produktionslivscykler. Kaplan & Johnson (1987) menar att 
användning av traditionella kalkyler främst leder till tre negativa 
konsekvenser.  
 

 Eftersom kalkylerna är uppbyggda av standardkostnader* går mycket 
av controllerns arbete åt till att förstå och följa upp avvikelser istället 
för att koncentrera sig på vad som är viktigt i stunden. Därmed är 
inte traditionell kalkylering ett tillräckligt bra verktyg för att minska 
kostnader och öka produktiviteten eftersom den verkliga 
kostnadsinformationen kommer för sent för att agera. 
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 Kostnader fördelas ut på produkt med missvisande 
fördelningsnycklar vilket leder till att produkter får bära för lite 
alternativt för mycket av kostnadsmassan. Den traditionella 
kalkylmetoden fungerar för lagervärdering och kostnad sålda varor 
men bör inte användas för att ta beslut gällande produktstrategier och 
produktmix. 

 
 Användningen av månadsbokslut ökar risken för kortsiktighet 
gällande investeringar och övriga kostnadsbeslut. En strävan med att 
uppnå kortsiktig vinst kan därmed leda till att investeringar för 
framtiden minskar vilket i längden kan vara förödande för företagets 
överlevnad.  

 
Kaplan & Johnson (1987) hävdar att ett kalkyleringssystem bör vara 
utformat så att det stödjer företagets strategier och processer. Vidare menar 
de att dagens teknologi är tillräcklig för att kunna mäta aktiviteter och hur 
mycket resurser de förbrukar i form av verkliga kostnader, det är 
kunskapen som saknas. Enligt Kaplan & Johnson (1987) behöver företags 
ekonomisystem klara av fyra olika funktioner. 
 

 Fördela kostnader till externredovisning i form av lagervärdering och 
kostnad sålda varor. 

 
 Möjliggöra ekonomisk styrning av tillverkningsprocesser samt att ge 
strategisk och operationell feedback till ledningen. 

 
 Beräkna produktkostnader.  

 
 Beslutsunderlag gällande nyinvesteringar eller kapacitetsexpansion.  

 
Den första funktionen riktar sig främst mot finansiärer, kreditgivare och 
myndigheter genom att presenteras i ett företags årsredovisning medan 
kriterierna två till fyra vänder sig inåt företaget. Beräkningar bör enligt 
Kaplan & Johnson (1987) rikta sig till företagets interna ledning för att de 
ska få en förståelse för de interna processerna och därmed kunna 
möjliggöra en ekonomisk förbättring. Företag tenderar att använda ett och 
samma ekonomisystem för att möta alla fyra kriterier.  Enligt Kaplan & 
Johnson (1987) är det endast möjligt att använda ett ekonomisystem när 
företagets produktflora är begränsad och ordercykeln lång. Vidare hävdar 
Atkinson et. al. (1997) att kalkyleringen vid en organisatorisk förändring 
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har två uppgifter. Dels bör kalkyleringen hjälpa organisationer att 
förändras. Vidare bör kalkyleringen ge signaler till företagsledningen att 
processer inom organisationen bör förändras. 
 
I modellen nedan klassificerar Aronsson och Andersson (2001) 
ekonomiska respektive icke-ekonomiska mått efter funktion och process. 
Den del av modellen som är markerad är det som Kaplan & Johnson 
benämner Relevance Lost. De ekonomiska mått som ligger under 
processorienterad tillverkning kommer att behandlas i avsnitt 3.4 och de 
icke-ekonomiska måtten tas slutligen upp i avsnitt 3.5. Genom modellen 
och följande avsnitt presenteras olika författares alternativa kalkylsystem 
eller komplement till kalkylsystemet för att på så vis möjliggöra ekonomisk 
styrning av tillverkningsprocesser.   
 
 

 
Figur 4: Funktions- och Processmatris. Fri översättning av Aronsson och Andersson 
(2001) 
 

3.4 Ekonomisk styrning av produktionsprocesser 
Burns (2001) menar att den tekniska utvecklingen möjliggjort för företag 
att numera kombinera traditionell kalkylering med kalkyleringsprocesser 
såsom exempelvis ABC-kalkylering, målkostnadskalkylering, operativa 
mått samt rullande prognoser. Vidare menar Burns (2001) att det inte är 
ovanligt att kalkyleringen numera används i förebyggande syfte såsom vid 
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nya strategier, implementering av nya informationssystem samt vid 
förändring av ledningsaktiviteter. Kaplan & Johnson (1987) hävdar även att 
ekonomisk styrning av processer bör ske på den nivå inom företaget där 
processerna äger rum. Det krävs även olika styrningssystem beroende på 
hur processen ser ut, om det är tillverkning, forskning och utveckling eller 
på stabsnivå. Cooper (1988) presenterar en kalkylmetod, där företaget först 
delas in i kostnadscenter för att bestämma vilka aktiviteter som sker i 
respektive center, samt hur mycket resurser respektive aktivitet förbrukar. 
Denna kalkylmetod fick namnet Activity-Based Costing (ABC-
kalkylering). 
 

3.4.1 Activity‐Based Costing  
 
”ABC is a method of measuring cost and performance of activities and cost 
objects. It assigns cost to activities based on their use of resources and the 

assigns cost to cost objects based on their use of activities” 
 Turney (1996) återgiven i Nehler (2001) s.1 

 
De grundbegrepp som används inom ABC-kalkyleringen är resurser, 
aktiviteter och kostnadsdrivare. Enligt Ask & Ax (1995) är aktiviteterna 
alla konkreta arbetsmoment, vilka orsakar kostnader i och med att de 
förbrukar resurser. Exempel på aktiviteter kan vara omställning av 
maskiner, inleverans av material, maskinbearbetning, kvalitetskontroll, 
förflyttning av material och produktionsplanering. Vidare kan aktiviteter 
klassificeras i olika hierarkiska nivåer, vilka skiljer sig åt mellan företag. I 
nedanstående figur visar Ask & Ax (1995) ett exempel på indelning av 
aktiviteter i olika nivåer i ett tillverkningsföretag. 
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Figur 5: Aktivitetsnivåer och exempel på aktiviteter. Ask & Ax (1995) s. 57 

 
I ABC-kalkylering är produktkostnaden summan av alla aktivitetskostnader 
för tillverkning och distribution av en produkt. Enligt Kaplan & Cooper 
(1998) kan inte en enkel volymrelaterad allokeringsbas fånga hela 
komplexiteten i relationen mellan volym och batchstorleken. För att kunna 
spåra aktiviteter som inte är volymrelaterade, krävs allokeringsbaser som 
inte heller är volymberoende. Syftet är att hitta ett orsak-verkan samband 
för att kalkylen ska ge en så rättvis bild av verkligheten som möjligt. 
Allokeringsbaser kallas i ABC-kalkylering för kostnadsdrivare.  
 
Enligt Ax & Ask (1995) bör framtagandet av en ABC-kalkyl bestå av fem 
moment, vilka synliggörs i Figur 6. 
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Figur 6: Principskiss över en ABC-kalkyl Ask & Ax (1995) s. 63 

 

Steg två i modellen, att finna lämpliga kostnadsdrivare, är det moment som 
främst diskuterats i tidigare forskning. Därmed har steg ett, att fördela ut 
resurser till aktiviteter, kommit i skymundan. Även steg ett kräver enligt 
Ask & Ax (1995) noggrannhet och ett stort inslag av analys. Annars 
föreligger en risk att en felaktig fördelning i början snedvrider de 
resterande beräkningarna under det andra steget.  
 
Enligt Cooper (1989) ger ABC-kalkylering en mer rättvisande bild av 
verkligheten eftersom fler kostnadsdrivare används för att spåra 
produktionskostnader. Antalet aktiviteter som påverkar en enhet är ofta så 
många att det inte finns någon ekonomisk möjlighet att använda olika 
kostnadsdrivare för varje aktivitet. Trots denna komplexitet behöver ett 
väldesignat ABC-system använda en eller två kostnadsdrivare för att spåra 
en uppsättning av liknande produktaktiviteter. Det svåra i att utforma ett 
ABC-system ligger i avvägningen mellan vad som är ekonomiskt 
försvarbart och tillräckligt djupt menar Cooper (1989). Valet av antalet 
kostnadsdrivare som krävs beror på hur noggrant det rapporterade 
produktpriset bör vara samt på den produktmix komplexitet som finns.  
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Problem med ABC 
Problem som uppstår vid användandet av ABC-kalkylering är enligt Malmi 
(1997) att det finns ett obegränsat antal faktorer som påverkar resultatet av 
implementeringen.  Vidare finns sällan kunskap om vilka produkter och 
volymer som genererar pengar. Ask & Ax (1995) hävdar att problemen 
med implementering av ABC inte kommer ifrån tekniska misstag utan att 
problemen främst kommer ifrån organisatoriskt motstånd. Vidare 
presenterar Ask & Ax (1995) några invändningar mot ABC-kalkylen och 
dess användningsvärde i praktiken. Dels menar författarna att det nya 
kalkylsystemet saknar nyhetsvärde eftersom grundtankarna i modellen 
tidigare tillämpats i praktiken och egentligen bara är en omformulering av 
de verktyg som kan användas i traditionella kalkylmetoder. Syftet med 
ABC-kalkylering är att få en så noggrann bild som möjligt av en produkts 
verkliga tillverkningskostnader. Dock tenderar företag i praktiken att 
föredra enkla rutiner för kalkylering eftersom det inte är självklart att 
nyttan med mer komplexa metoder, som ABC-kalkylering, överstiger 
kostnaden. 
 

3.4.2 Kalkylering vid Lean Production 
Granlund (2001) visar i sin undersökning hur förändringar inom företaget 
och i omvärlden kan leda till försök att ändra kalkylmetoder. Fallföretagen 
i studien såg ett behov av att förändra kalkyleringen i samband med att de 
genomgick en finansiell kris, där de var tvungna att fokusera mer på 
kostnader. Ax (1997) instämmer i detta och menar att företagens sätt att 
arbeta med kalkylering måste överensstämma med de miljöförutsättningar 
som råder. Enligt Ax (1997) är ett företags tillverkningsförhållanden den 
mest betydelsefulla miljöförutsättningen som kalkyleringen måste anpassas 
efter. 
 
The physical processes of production are keys to design of cost accounting 
systems. If the processes change, the cost accounting systems should also 

change. 
Horngren & Foster (1987) återgiven i Ax (1997) s.8 

 
Precis som Ax (1997) och Horngren & Foster (1987) anser även 
McLIihattan (1987) att Lean Production är ett tillverkningsförhållande som 
kalkylsystemet måste anpassas efter. Citatet nedan beskriver den förändring 
ett företag bör genomgå då de går från en traditionell tillverkning till 
tillverkning enligt Lean Production. 
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“The JIT philosophies are creating manufacturing environments that 
require a new, more innovative means of approaching cost management. 

Traditional methods are procedures for measuring and reporting 
production cost begin to erode in a JIT environment and require that 

changes be made to existing cost management systems” 
McLIihattan (1987) återgiven i Ax (1997) s. 8 

 
Ax (1997) påpekar i sin studie att det finns två olika typer av förändring i 
kalkylsystemen, strukturella och icke-strukturella förändringar. Strukturella 
förändringar karaktäriseras av att hela kalkylprocessen görs om, till 
exemplet i form av en ny kalkylmetod. Enligt Ax (1997) gör de flesta 
företag snarare en icke-strukturell förändring, det vill säga de anpassar 
nuvarande struktur till förändrade förhållanden.  
 
Det finns ett flertal drivkrafter och fördelar med att anpassa kalkyleringen 
till arbetet i enlighet med Lean Production menar Ax (1997). Ett 
kalkylsystem som är anpassat till traditionella tillverkningsförhållanden, 
kan i vissa avseende stå i konflikt med flera riktlinjer inom Lean 
Production. Enligt Ax (1997) finns det ingen färdig mall för vad som utgör 
en ändamålsenlig kalkylering i en Lean Production miljö. Det finns dock 
ett genomgående tema för hur kalkyleringen bör utformas. En av 
byggstenarna inom Lean Production är förenkling av aktiviteter och det bör 
enligt Ax (1997) även gälla för kalkyleringen. Med andra ord förespråkas 
en enkel, korrekt och mer rättvisande kalkylmetod. Ett steg mot att göra 
kalkylerna mer rättvisande är att använda verkliga kostnader istället för 
standardkostnader. Ax (1997) menar att standardkostnader minskar nyttan i 
en Lean Production miljö eftersom att de varken står i samklang med 
ständiga förbättringar, hur prestationer kan förbättras, eller ger uppgifter 
om utvecklingstendenser. Likaså spåras avvikelser från standardkostnader 
för sent för att korrigeringsinsatser ska kunna sättas in i tid. Ax (1997) 
lyfter specifikt fram tre risker med att använda standardkostnader i ett 
företag som strävar mot att tillverka enligt Lean Production.  
 

 Fokus på materialprisavvikelser kan leda till att lagernivåer stiger 
och att låga inköpspriser prioriteras framför kvalitet och punktliga 
inleveranser. 

 
 Fokus på arbetseffektivitet kan leda till att längre serier införs i 
produktionen och att mindre hänsyn tas till vad kunden egentligen 
efterfrågar. 
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 Fokus på maskinutnyttjande leder till att lagernivåer stiger samtidigt 
som underhållsinsatser försummas.  

 
Det finns författare som inte håller med Ax (1997) gällande nackdelen med 
att använda standardkostnader. Mackay (1991) återgiven i Ax (1997) anser 
att standardkostnader är relevanta i ett planeringssyfte och i en inledande 
fas av Lean Production. Avvikelser kan då spåras till de områden där 
förbättringar bör genomföras. Lessner (1989) återgiven i Ax (1997) menar 
att standardkostnader kan vara användbara på arbetsställe och företagsnivå 
men avvikelseanalyser bör däremot undvikas på ansvarsnivå.  
 
Ytterligare förenklingar och förbättringar i kalkyleringen kan ske genom ett 
försök att spåra en större andel av kostnaderna direkt till individuella objekt 
menar Ax (1997). I och med att fler kostnader direkt kan hänföras till 
produkt minskar andelen omkostnader. Det är ur precisionssynpunkt 
positivt att kunna identifiera en så stor andel av kalkylobjektets direkta 
kostnader som möjligt, eftersom fördelningen av omkostnader enligt Ax 
(1997) utgör kalkyleringens akilleshäl. De omkostnader som finns kvar bör 
fördelas enligt nya och enklare riktlinjer, genom att reducera antalet 
kostnadsställen samt genom etablering av kostnadsställen på en lägre 
organisatorisk nivå. Likaså bör omkostnaderna fördelas med hjälp av 
fördelningsnycklar enligt ett orsak-verkan samband. 
 

3.4.3 Den Japanska Modellen 
Enligt Ask & Ax (1995) består den japanska modellen av begrepp som 
marknadskoppling, strategi, planering, enkelhet, motivation och 
grupporientering, speciellt med tyngdpunkt på att sätta marknaden i fokus. 
Kravet på kalkyl- och ekonomistyrningen utgår från marknaden och härleds 
bakåt in i företaget. En kalkyleringsmetod som lever upp till kraven är 
målkostnadskalkylering, där kostnader reduceras utifrån fastställda 
marknadskrav vid framtagandet av nya produkter eller vid större 
förändringar av existerande produkter. Kaizenkalkylering fokuserar istället 
på att reducera kostnader i tillverkningen av redan befintliga produkter, där 
de anställda arbetar för ständig förbättring. Nedan presenteras de två 
japanska kalkylmetoderna, samt Japans syn på den traditionella 
kalkyleringen. 



REFERENSRAM 

   
40 (103) 

 

Målkostnadskalkylering  
Målkostnadskalkylering kan enligt Ask & Ax (1995) ses som en process 
istället för en strikt kalkyleringsmetod. I ordet process inkluderar 
författarna begrepp som strategisk planering, prissättning, kalkylering, 
planering och styrning av produkt- och tillverkningskostnader samt 
produktutveckling. Sakurai (1989) återgiven i Ask & Ax (1995) fann att 
målkostnadskalkylering tillämpas i cirka 80 procent av de största japanska 
företagen som karakteriseras av komplexa tillverkningsprocesser, höga 
utvecklingskostnader, många nyintroduktioner, korta produktlivscykler och 
många och dyra komponenter i produkterna samt de agerade på en marknad 
med hård konkurrens. Enligt Ask & Ax (1995) kan målkostnadskalkylering 
se annorlunda ut från företag till företag, men handlar främst om att i en 
produkts idé- och utvecklingsfas fastställa ett pris utifrån vad marknaden är 
beredd att betala och dra av en vinstmarginal för att få en målkostnad. 
Målkostnaden sätts oftast till en nivå som ligger under dagens 
kostnadsnivå, för att skapa en strävan mot förbättring och perfektionism. 
Strävan mot den uppsatta målkostnaden brukar kallas för värdeanalys, och 
utarbetas med hjälp av företagets samtliga berörda funktioner. Arbetet går 
ut på att ifrågasätta produkten som sådan och dess tillverkningssteg för att 
se om det finns några funktioner som kan elimineras utan att produktens 
värde ut mot kund försämras. Andra alternativ för att minska kostnader är 
att förenkla produktens funktionella lösningar eller att standardisera delar 
av de ingående komponenterna.  
 
Målkostnadskalkylering har inte fått utstå speciellt mycket kritik i tidigare 
forskning. Kato (1994) återgiven i Ask & Ax (1995) lyfter dock fram några 
svårigheter med modellen. Metoden sätter hård press på produktutvecklare 
och leverantörer eftersom målkostnaden sätts på en nivå under dagens 
kostnad vilket kräver hög mänsklig kreativitet för att nå den låga 
kostnadsnivån. I detta arbete kan leverantören bli den lidande parten 
eftersom de kan vara beroende av en stor kund och tvingas sänka sin 
vinstmarginal för att få fortsätta leverera. Vidare tas mycket resurser i 
anspråk i den inledande fasen för att kunna utveckla en produkt till så låga 
kostnader som möjligt. 
 
Kaizenkalkylering 
Enligt Ask & Ax (1995) är Kaizenkalkylering en process på samma sätt 
som målkostnadskalkylering. När en produkt har börjat tillverkas bör ett 
företag fortsätta att försöka sänka kostnader genom ett ständigt 
förbättringsarbete. Kaizenkalkylering används under tillverkningsstadiet 
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och skiljer sig därför från målkostnadskalkylering som används vid när 
produkten ännu befinner sig i utvecklingsstadiet. Kaizenkalkylering kan 
enligt Ask & Ax (1995) delas in i två typer av aktiviteter. Den första är när 
företag försöker nå den målkostnad som utarbetats under en produkts 
utvecklingsstadium. Den andra typen av aktiviteter är kontinuerliga 
förbättringar under tillverkningens gång.  
 
Japans syn på traditionell kalkylering 
Enligt Ask & Ax (1995) använder japanska företag även traditionella 
påläggskalkyler vid sidan om Kaizen- och målkostnadskalkylering. Företag 
är medvetna om att fördelningen av omkostnader kan bli missvisande om 
endast volymrelaterade pålägg används, men använder ändå modellen 
eftersom de eftersträvar enkelhet genom hela processen. Vidare motiverar 
japanerna användningen av direkt lön som fördelningsnyckel med att det 
får ansvariga att fokusera på personalens effektivitet. Det innebär att 
kalkylinformationen inte används på samma sätt i Japan som i västvärlden. 
I väst tas ofta beslut utifrån utarbetade kalkyler där syftet är att finna 
orsakssamband mellan produkter och kostnader. I Japan däremot används 
kalkyler som en strävan mot kostnadsreducering, att motivera de anställda 
samt att påverka de anställda för att möjliggöra en målkongruens inom 
företaget.  
 
3.4.4 Hinder för förändring 
Kaplan (1986) återgiven i Ask & Ax (1996) listar fyra orsaker till att 
företag inte anpassar och uppdaterar sina kalkylsystem så de på ett bättre 
sätt matchar valt tillverkningssätt. 
 

 Goda förebilder saknas som kan inspirera till en förändring 
 

 Datorbaserade redovisningssystem försvårar förändringar 
 

 Externredovisningen dominerar och internredovisningen kommer i 
skymundan 

 
 Ledningen inser inte behovet av förändring  

 
Ax (1997) menar också att företag som tillverkar mot kundorder kan vara 
mer benägna att förändra sitt kalkylsystem än företag som tillverkar 
standardiserade produkter. Vidare menar Granlund (2001) att den största 
anledningen till att kalkylprocessen är svår att förändra, främst ligger i att 
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människorna bakom kalkylen inte är villiga att ändra denna. Vidare menar 
författaren att produktionspersonalen inte ser några hinder att förändra 
kalkylprocessen. Snarare uppmanar denna grupp till förändring eftersom de 
vill se vilka i delar i produktionen som kostar mest. Däremot upplevs en 
förändring mer som ett hot av ekonomifunktionen, då det är denna 
personalgrupp som skulle få göra om sina arbetsprocesser. Granlund (2001) 
menar vidare att anställdas motstånd till förändring av kalkylerna sällan tas 
i anspråk då ledningen försöker implementera ett nytt system. Vidare 
menar Burns & Vaivio (2001) att det inte är säkert att en förändring såsom 
en processförändring kan studeras som en episod med en början och slut, 
eftersom processen ständigt förändras. 
 

3.5 Icke‐ekonomisk styrning  
Vi kommer i detta avsnitt gå igenom några av de icke-ekonomiska mått 
som kan användas istället eller som komplement till ekonomiska mått. För 
att följa strukturen i Andersson & Aronssons modell (2002), se Figur 4, har 
vi delat upp avsnittet i två delar; funktionsorienterad och processorienterad 
tillverkning. 

3.5.1 Icke‐ekonomiska mått i funktionsorienterad tillverkning 
De mått som enligt Andersson & Aronsson (2002) främst används för att 
mäta funktionsorienterad tillverkning är; utnyttjandegrad, produktivitet, 
lageromsättningshastighet och lagernivåer. 
 
Utnyttjandegrad är enligt Fresk & Gunnstam (2004) ett mått på hur väl en 
maskin eller system har utnyttjats. Måttet beräknas genom att ta verklig 
volym i relation till normal volym. Utnyttjandegraden blir högre om 
ställtider minskar och det finns buffertar för att säkerställa flödet. En 
maximal utnyttjandegrad är inte att eftersträva eftersom det innebär brist på 
ledig kapacitet, och problem uppstår om orderingången ökar. 
 
Produktivitet definieras enligt Olhager (2000) som Output/Input. 
Produktivitet används främst över en längre period för att se om 
förbättringar respektive försämringar skett. Måttet förbättras när input 
minskar i förhållande till output. Produktivitet kan användas både för att 
mäta en funktion och en process, så kallad flödesproduktivitet. Andersson 
& Aronsson (2002) har däremot i sin modell klassificerat produktivitet som 
ett funktionsorienterat mått.  
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Lageromsättningshastighet anger enligt Olhager (2000) hur många gånger 
per år ett lager omsätts. Måttet kan beräknas för olika typer av lager, det 
vill säga råvarulager, produkter i arbete för respektive färdigvarulager. 
Lagernivåer mäts precis som lageromsättningshastighet i råvarulager, 
produkter i arbetet samt färdigvarulager. Ju mer produkter företaget har i 
dessa tre lagertyper desto mer kapital har företaget bundit. Främsta 
anledningen till att företag håller lager är för att upprätthålla en hög 
leveransprecision* gentemot kund att lagret håller rätt mängd av artiklar.  
 

3.5.2 Icke‐ekonomiska mått i processorienterad tillverkning 
De mått som enligt Andersson & Aronsson (2002) främst används för att 
mäta processorienterad tillverkning är; ledtid, leveransprecision, kvalitet 
och flexibilitet. 
 
Ledtid avser tiden från att behovet av en aktivitet eller grupp av aktiviteter 
uppstår till dess att aktiviteterna eller gruppen av aktiviteter utförts. Enligt 
Olhager (2000) finns det tre typer av ledtid, vilka är 
produktutvecklingsledtid, leveransledtid samt produktionsledtid. Den som 
är intressant för vår magisteruppsats är produktionsledtid.  
 
Leveransprecision innebär att kunden får rätt typ av produkt enligt avtalad 
tid, samt att produkten inte är defekt.  Enligt Brännberg (2002) är 
leveransprecision den viktigaste processen inom företag, och måttet har 
direkt koppling till den kundtillfredsställelse företag erbjuder kunder. 
Bristande kundtillfredsställelse kommer för eller senare att leda till 
bristande lönsamhet.  
 
Kvalitetsbegreppet är mångfacetterat och gäller både produkter och 
produktion. Produktkvalitet innebär enligt Olhager (2000) vanligtvis 
produktens förmåga att uppfylla konsumenters förväntningar och krav, 
vilket innebär att kvalitet oftast blir subjektivt utvärderat. 
 

”kvalitet är vad kunden vill ha och är villig att betala för” 
Olhager (2000) s. 42 

 
Inom produktionsfunktionen finns även begreppet processkvalitet, vilket 
kan kännetecknas av principen rätt från mig. Kvalitet ses i många 
avseenden som intäktsskapande i avseendet att ”rätt” kvalitet leder till god 
försäljning. Fel kvalitet, vilket resulterar i kassationer eller omarbetning 
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leder både till direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader avser 
material medan indirekta kostnader skapas genom extra kapacitetsbehov, 
vilket avses för att klara produktionen av rätt antal felfria artiklar.  
 
Flexibilitet handlar enligt Olhager (2000) om hur väl företag kan anpassa 
sin produktion till ändrade förhållande. Flexibilitet kan delas in på lång 
respektive kortare sikt. Lång sikt innebär hur snabbt företag kan utveckla 
nya produkter och produktionssystem för att sedan integrera dessa i 
befintligt produkt och produktionssystem. På kort sikt avser begreppet 
främst flexibilitet i volym och produktmix. Volymflexibilitet innebär 
förmåga att öka respektive minska produktionsvolymen och därmed med 
kapaciteten. Flexibilitet i produktmix är förmågan att ändra typer av 
produkter samt produktkvantiteterna vid given volym. En kombination av 
både produktmix och volymflexibilitet är en förutsättning för att möjliggöra 
ett jämt flöde genom tillverkningsprocessen. Enligt Olhager (2000) syftar 
den långsiktiga flexibiliteten till bestående produktivitet och lönsamhet. 
Genom en god kortsiktig flexibilitet förbättras även ett företags 
leveransprecision. 
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"Om du försöker hitta hem men i stället hittar en grop, kan du försöka att 
leta efter en grop. Då skulle du med all säkerhet inte hitta en grop, vilket 

skulle vara bra, för då kanske du hittar någonting du inte letar efter, vilket 
skulle kunna vara precis det du letar efter"  

 

Nalle Puh 
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4. Fallföretagen 
Vi kommer i detta kapitel presentera den empiri vi har samlat in genom 
djupintervjuer. Företagen presenteras i bokstavsordning, där vi 
inledningsvis kort beskriver företagets verksamhet. För att få struktur 
genom vår empiri har vi valt att lyfta fram de viktigaste frågorna ur vår 
intervjumall och använda samma rubriker för alla företag.  
 

4.1 BT Industries  
BT Industries är en av världens ledande leverantörer av lagertruckar och 
tillhörande tjänster. Tillverkning sker vid sju anläggningar i fyra länder och 
kunderna är främst konsumentorienterade företag med höga krav på 
effektiv materialhantering. Sedan år 2000 ägs BT Industries av det japanska 
företaget, Toyota Industries Corporation. Tillsammans med Toyotas 
tillverkning av motviktstruckar skapar de två en världsledande ställning 
inom truckbranschen. BT Industries är i sin tur indelad i tre affärsområden, 
BT Raymond som agerar på den nordamerikanska marknaden, BT Europe 
för den europeiska marknaden samt BT International för övriga världen. 
BT: s fabrik i Mjölby ingår i affärsområdet BT Europe och tillverkar ett 
brett utbud av truckar, både handdrivna och motordrivna truckar. 
(Årsredovisning 2003) Vi besökte BT Products AB vilket är ett eget 
aktiebolag som rapporterar vidare till BT Europe. 
 
Under vårt besök på BT Products intervjuades Peter Carlsson, 
produktionschef för eldrivna skjutstativtruckar. Peter Carlsson har arbetat 
på BT i cirka fem år men endast ett halvår som produktionschef för 
eldrivna skjutstativtruckar. Vidare intervjuades även Krister Sanfridsson 
som sedan sex år är ekonomichef för BT Products. Slutligen genomfördes 
en intervju med ansvarig för produktkalkylering för BT Products. Denne 
personen började i produktionen för cirka 30 år, men har sedan 15 år 
tillbaka arbetat med produktkalkylering. Personen valde att vara anonym 
och benämns därför som ansvarig för produktkalkylering.  
 
Produktionsprocessen 
BT Products strävar mot att anpassa sig efter filosofi Lean Production, och 
har framför allt gjort det sedan Toyotas uppköp år 2000. Eftersom BT 
Products saknar ett affärssystem* som kopplar samman de olika 
datasystemen kan de inte få fram exakta tids- och enhetsmått från 
produktionen. Istället görs stickmässiga prov i kombination med att gå efter 
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egna erfarenheter vid planering av produktionsflödet och takttider. All 
tillverkning är kundorderstyrd och BT Products har infört intern Kanban i 
vissa delar av produktionen. Problemet är att MPS-systemet* inte är 
sammankopplat med något ERP-system och det försvårar planeringen. 
Kanban-systemet får istället planeras i ett separat excelldokument. Nästa 
projekt för BT Products är att införskaffa ett bättre affärssystem vilket ska 
möjliggöra kommunikationen mellan datasystemen. Vidare vill de försöka 
minska planeringstiden från veckor till dagar för att förbättra både ingående 
och utgående leveranser.  
 
BT Products har börjat frångå montering i flödesgrupper och istället sker 
monteringen av vissa truckar i form av linjetillverkning. För att öka 
produktiviteten ytterligare arbetar BT Products med att modularisera 
produktionen. För att bättre veta hur arbetet med Lean Production ska 
fungerar har ett flertal anställda inom BT Products varit på besök hos 
Toyota. I takt med att produktionen lagts om har BT Products startat 
förbättringsgrupper i produktionen, vilka träffas cirka 30 till 40 minuter 
varannan vecka. I samband med Lean Production och införandet av 
Kanban-system, har BT Products även kunnat minska sina buffertnivåer i 
mellanlagren. 
 
Befintlig kalkylmetod 
 

”Vi använder oss av en traditionell påläggskalkyl” 
                                Krister Sanfridsson 

(2005) 
 
BT Products använder sig av påläggskalkyl som byggs upp med hjälp av 
standardkostnader. I produktkostnaderna ingår direkt material, 
materialomkostnader, direkt lön samt tillverkningsomkostnader. Utanför 
tillverkningskostnader ligger kostnader för försäljning, marknadsföring, 
produktplanering, exportassistens, FoU, samt övrig administration. Dessa 
kostnader ska istället täckas av en vinstmarginal. Omkostnaderna fördelas 
ned på produktionsavsnitt med hjälp av fördelningsnyckeln antal anställda. 
Vissa omkostnader såsom datakostnader och hyror följs upp statistiskt för 
att se exakt var kostnaderna uppstår. Standardkostnaderna låses för ett år 
framåt men om det sker några drastiska förändringar kan 
standardkostnaderna justeras. Det råder inom BT en stor fokusering på att 
sänka kostnaderna och det är högst press på lönekostnader och 
inköpspriser. 
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BT har använt sig av den traditionella påläggskalkylen sedan 1985. I början 
1990 genomfördes ett projekt för att avgöra om ABC vore något för BT 
Industries. För att lyckas med en ABC implementering insåg BT Products 
att aktiviteterna inom organisationen med hjälp av intervjuer kontinuerligt 
behövdes följas upp. Införandet av ABC fullföljdes därför aldrig eftersom 
det ansågs var allt för komplext och tidskrävande. BT Products säger sig 
ändå har haft god nytta av aktivitetstänkandet i sina traditionella kalkyler. 
ABC-tankarna har på nytt väckts för att eventuellt användas högre upp i 
organisationen för att kunna lokalisera lönsamma kunder.  
 
Anledningen till att BT inte valt att förändra sin kalkylmetod ligger dels i 
att systemstöd saknas för förändring av kalkylerna. Men främsta 
anledningen är att BT upplever att det finns stor nytta i att göra samma sak 
varje år. Genom att behålla en väl inarbetad kalkylmetod kan de lättare se 
förändringar mellan åren.  
Slutligen menar BT även att det är svårt att hitta bra alternativ till 
nuvarande kalkylmetod, då ABC enligt BT främst kan ses som en 
efterkalkyl.  
 
Datastöd 
BT Products har använt ett och samma datasystem sedan 1989, men driver 
nu ett pilotprojekt för att implementera ett nytt och mer avancerat 
affärssystem. Den största anledningen till att systemet byts ut är dels att det 
är gammalt men framför allt på grund av att dagens systemmiljö består av 
flera delar som inte är integrerade med varandra. 
 
För‐ och nackdelar med nuvarande metod 
Fördelen med dagens kalkylsystem är att det är enkelt och att det fångar 
upp relativt korrekta kostnader. Nuvarande kalkylmetod fungerar bra 
eftersom det är bättre logik i en påläggskalkyl jämfört med en mer detaljrik 
modell. 
 
”Det kan bli fel på enskilda komponenter men den totala kostnadsmassan 

blir korrekt.” 
Ansvarig för produktkalkylering (2005) 

 
BT upplever ändå att den nuvarande kalkyleringen har vissa brister. 
Bristerna ligger i att en lågserie truck kan bli billigare än den borde. Men 
eftersom en större del av trucken består av direkt material och 
omkostnaderna endast utgör en mindre del, tror BT Products att en 
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eventuell felkalkylering inte blir så stor.  
 

”Ekonomi får rätta in sig i ledet och anpassa sig efter produktionens 
önskemål” 

    Krister Sanfridsson (2005) 
 
Eftersom det inte finns något sammankopplat datasystem utgår alla 
preferenser ifrån produktionen och ekonomifunktionen får anpassa sig 
därefter. Införs ett datasystem som kopplar samman produktion och 
ekonomi, skulle det bli lättare att påvisa vad som blir billigare respektive 
dyrare tror BT Products. På så vis skulle en tydligare kostnadsmedvetenhet 
spridas genom hela organisationen och ekonomifunktionen skulle lättare 
kunna kontrollera att produktionssystemets parametrar är korrekta och att 
det används rätt.  Alla inom BT Products är dock inte lika säkra på att 
implementeringen av nytt datasystem automatiskt innebär att 
processförändringar bättre synliggörs i kalkyleringen. Anledningen till 
detta är att ledtiderna inte ingår i BT:s befintliga kalkyler.  
 
Ytterligare en nackdel som upplevs med dagens system är att BT Products  
är dåliga på efterkalkyler. Vidare upplever BT Products att fel kan uppstå 
då en ny truckmodell börja serietillverkas innan dess att 
standardkostnaderna för tillverkningsprocessen kunnat fastställas.  
 
”Det bästa resultatet får vi när produktionen varit igång i några månader” 

Ansvarig för produktkalkylering (2005) 
 
I dagsläget fryses alla standarkostnader på årsbasis och för att kunna göra 
mer rättvisande kalkyler krävs det att kalkylerna utarbetas oftare än på 
årsbasis. Slutligen upplever BT Products att dagens kalkylsystem inte 
möjliggör för att exakt kunna vet vart en resurs förbrukas. Det nya 
datasystemet skulle eventuellt kunna möjliggöra detta, men det finns även 
en risk att systemet blir allt för tungrott.  
 
Kalkylernas användningsområde 
Framtagning av standardkalkylen har förenklats under senare år på grund 
av att detaljnivån minskats och mer fokus hat istället lagts på att logiskt 
fördela kostnaderna mellan de olika produktionsutrustningarna. Vidare har 
fokus på kalkylerna ökat. BT Products använder sig av kalkyler som 
underlag vid marginalaffärer samt som underlag vid prisförhandlingar. 
Vidare används kalkylerna vid utvecklingsprojekt, produktprissättning, 
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lagervärdering samt till resultaträkningen. Enligt BT utgör även kalkyler ett 
bra redskap för att förmedla ekonomiskt tänkande.  
 

”Våra kalkyler är ju grunden till allt” 
Ansvarig för produktkalkylering (2005) 

 
Däremot påpekar BT Products att kalkylerna inte fullt ut kan kommunicera 
ekonomiskt tänkande, detta grundar sig främst i att alla omkostnader inte 
trycks ner i dagens kalkyl. Kommunikationen mellan staber och produktion 
har blivit bättre, på 70-talet var det ett väldigt glapp mellan de bägge 
delarna i företaget. Ledningen arbetar aktivt med att ytterligare förbättra 
kommunikationen, en montör i dag vet enligt ansvarig för 
produktkalkyleringen bättre vad de olika delarna inom produktionen kostar 
än vad den gjorde för 30 år sedan. Men det finns fortfarande en klyfta. 
 
”Går man ut i produktionen iförd” kostym” är det inte helt säker att man 

får de svar man önskar” 
Ansvarig för produktkalkylering (2005) 

 
Måste produktionsförändringar följas av kalkylförändringar? 
BT Products önskar att en produktionsförändring skulle följas av en 
kalkylförändring. BT tror själva att ett nytt datasystem kommer att hjälpa 
dem att spåra resursförbrukningar och kostnader, vilket i sin tur skulle 
underlätta kalkylarbetet. Med en kalkylförändring menar de inte en ny 
kalkylmetod utan snarare ändringar inom den befintliga påläggskalkylen. 
BT anser att teori är en bra vägledning vid kalkyleringen men allt fungerar 
inte som i skolan och efter att ha arbetat i några år hittar man sina rutiner.  
 

”Det finns ett gap mellan teori och praktik” 
Ansvarig för Produktkalkylering (2005) 

 
Vad används istället för att mäta produktionsprocessen? 
Leveranssäkerhet och produktivitet är viktiga operativa mått. På senare tid 
har allt mer fokus hamnat på att öka produktiviteten, främsta anledningen 
till det är den ökade prispressen på marknaden. BT Products har dock inte 
upplevt någon ökning av detta mått sedan de blev en del av Toyota 
koncernen.  
 
Sedan Toyota köpte BT Products år 2000 har istället en större fokusering 
skett på kvalitet och leveranssäkerhet samt införandet av 
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produktionsfilosofin Lean Production. BT Products definierar produktivitet 
bland annat som viktade truckar dividerat med antal kollektivanställda. 
Genom att vikta truckarna blir alla truckar lika mycket värda och det blir då 
lättare att se hur stor arbetskraft som krävs per truck. Vidare använder BT 
Products sig av antalet upparbetade standardtimmar i förhållandet till 
antalet närvarotimmar. Detta sätt att beräkna produktiviteten har används 
de senaste tio åren men blivit allt viktigare då det sedan två till tre år 
används som en del i bonussystemet.  
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4.2 Saab Automobile  
1937 bildades Svenska Aeroplane Aktiebolag förkortat Saab för att utrusta 
det svenska försvaret med eget bomb och jaktplan. Efter andra 
världskrigets slut började bolaget även att tillverka bilar. 1990 bildades 
Saab Automotive (Saab), som idag ägs av GM-koncernen, världens största 
biltillverkare. Förutom Saab ingår även Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, 
Holden, Hummer, Opel, Pontiac, Saturn och Vauxhall i GM koncernen. År 
2000 ingick Fiat och GM samman i en strategisk allians.  
 
Vi genomförde en telefonintervju med Thomas Kvarfordt på Saab i 
Trollhättan. Han arbetar som ekonomichef för Saab bilmaterialgrupp och 
har arbetat på Saab i 16 år. Bilmaterialgruppen är ansvarig för 
produktkalkylering, uppföljning av materialkostnader och uppföljning av 
kompletta bilar som kallas Index Car Reporting. Thomas sitter även som 
representant i arbetet gällande kostnadsreduktion. Vi har även varit i 
kontakt med Magnus Fransson, chef för beredning och materialhantering, 
för att få information gällande produktionsprocessen.  
 
Produktionsprocessen 
I mitten av 1990-talet genomgick Saab ett arbete för att anpassa 
materialhanteringen till Lean Production. Anpassningen grundade sig i att 
högre grad gällande produktivitets förbättringar krävdes. All produktion av 
bilarna sker enligt linjetillverkning och monteringen i sekvenser. Genom 
Lean Production har buffertlagren minskat och flyttats till att ligga på en 
mer central placering. Saab använder sig av ett internt Kanban-system för 
att reglera flöden inom produktionen. För att arbeta enligt Lean Production 
mäts det mer inom produktionen än tidigare.  
 
Befintlig kalkylmetod 
Saab i Trollhättan använder sig av traditionell påläggskalkyl med direkta 
produktionstimmar som fördelningsnyckel. Kalkylkostnaden för en bil 
består av direkt material och tillverkningskostnad. Till 
tillverkningskostnaden hänförs direkt lön och vissa overhead-kostnader 
som datakostnader och avskrivningar. Utanför kalkylen läggs kostnader för 
FoU samt marknad och försäljning. Kalkylerna sätts med hjälp av 
standardkostnader som revideras två gånger per år. Vidare sker uppföljning 
på budget och materialkostnader.  
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Saab har sedan länge använt sig av traditionell påläggskalkyl, eftersom de 
inte ser någon rationaliseringsvinst med att förändra kalkylmetoden. De 
anser att kalkylerna fungerar bra för vad de används till och de får 
redovisningssystemet att rulla.   
 
1995 diskuterades ett eventuellt införande av ABC-kalkylering. Saab 
beslutade att inte införa ABC-kalkylering, eftersom de tyckte att de inte 
skulle tillföra företaget något extra värde. Visserligen upplevs ABC-
resonemanget som intressant men det krävs för mycket resurser för att hålla 
ordning på kostnadsbärare och aktiviteter. Vidare trodde inte Saab att en 
investering i ABC skulle minska produktionskostnader, utan istället arbetar 
de med att styra kostnaderna direkt. Av erfarenhet vet de anställda på Saab 
vilka parametrar som är viktiga för att få ner kostnaderna.  
 

”Det är liksom fokus på alla kostnader och har varit i 15 år eftersom 
bolaget inte har gått så bra.” 

Thomas Kvarfordt (2005) 
 
Saab i Trollhättan köper en del artiklar från andra General Motors-bolag 
(GM) och därmed kan de ses som en intern inköpsavdelning. Vidare säljs 
bilarna både externt direkt till kund och internt till marknadsavdelningen. 
Transaktioner mellan GM-bolag sker med hjälp av internprissättning och 
prissättning ut mot kund sköts av marknadsavdelning. De externa priserna 
sätts utifrån konkurrenternas priser och vad marknaden är beredd att betala. 
 
När kostnaden för en helt ny bilmodell ska beräknas, så kallad förkalkyl, 
utgår Saab ifrån kostnaden för en befintlig modell och lägger till eller drar 
bort kostnader beroende på den nya bilens prestanda. Saab räknar därmed 
baklänges eftersom de uppskattar vilket pris de kan ta ut för den nya bilen 
och drar bort den marginal som krävs för att uppnå lönsamhet. Kvar finns 
kostnaden för den nya bilen, och det utreds om det finns möjlighet att 
tillverka den nya bilen till denna kostnad. Detta kan liknas vid 
målkostnadskalkylering. Denna metod har använts på Saab i cirka fem till 
tio år och har fungerat fullt ut de senaste fem åren. 
 

Datastöd 
Saab använder sig av SAP* som affärssystem, där produktions- och 
ekonomisystem integreras. Viss produktionsinformation går automatiskt till 
ekonomisystemet medan annan information hämtas in manuellt. I 
produktionssystemet mäts flera olika operativa mått för att följa upp 
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produktionsflödet, men det lägger Saab inte mycket vikt vid i 
ekonomisystemet. 
 
För‐ och nackdelar med nuvarande metod 
Saab är nöjd med dagens kalkylmetod, i alla fall med tanke på vad de 
använder metoden till. Däremot kan de inte med hjälp av kalkylsystemet se 
vad som orsakar en resursförbrukning i processen.  
 

”Vi vet väl vad som driver kostnaderna och försöker påverka dem direkt 
istället för att försöka påvisa det genom kalkyl och sedan försöka påverka 
kostnaden. Det är väl den skillnaden jag ser och det är därför vi har valt 

att ta avstånd från ABC” 
Thomas Kvarfordt (2005) 

 
Några problem gällande fördelningen av tillverkningsomkostnader 
upplever inte Saab. Om en bil får bära lite mer av omkostnadsmassan än 
vad den borde, gör inte det så mycket i det stora hela. Det är bättre att 
koncentrera sig på fördelning av större kostnader som 
försäljningskostnader och rabatter. 
 
Kalkylernas användningsområde 
Kalkylerna används för att bestämma produktkostnaden, förråds- och 
lagervärdering samt kostnad sålda varor. Vidare används kalkylerna för att 
kunna göra budget och prognos på kostnad per bil. Användandet av 
kalkylering har generellt minskat på senare år i samband med en 
rationalisering av ekonomienheten. 
 
”Vi har även minskat på uppföljningsnivån, vi var mer detaljerade för 10-

15 år sedan än vad vi är idag” 
Thomas Kvarfordt (2005) 

 
Saab kommunicerar ut ekonomiskt tänkande i organisationen genom att 
följa upp nyckeltal, både veckovis och månadsvis. Vidare pågår ständiga 
diskussioner med kostnadsansvariga och produktionscontrollers, som sitter 
ute i produktionen för att ha närhet till verksamheten. 
 
Måste produktionsförändringar följas av kalkylförändringar? 
Saab upplever inte att det är nödvändigt att ändra kalkylprinciper i samband 
med en produktionsförändring. Däremot kanske uppföljningssystem och 
ekonomisystem påverkas. Saab använder ett flertal ekonomiska mått som 
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kan ändras utifrån behov från verksamheten.  
 
”Småjusteringar sker hela tiden för att följa upp vad man är intresserad av 

för tillfället.” 
Thomas Kvarfordt (2005) 

 
En förändring i produktionen mäts genom bokslut och uppföljning av alla 
kostnader ske varje månad. Skulle det ske något dramatiskt så syns det där. 
 
Vad används istället för att mäta produktionsprocessen? 
Saab försöker styra sina kostnader direkt mot de avdelningar eller den 
person som är ansvarig för kostnaderna istället för att försöka styra genom 
kalkyler eller kalkylavvikelser. Dessa kostnader spåras genom uppföljning 
av två viktiga nyckeltal, produktivitetsmåttet timmar/bil och kvalitetsmåttet 
kassaktionskostnad/bil. Vidare tror Saab att kostnader per automatik 
kommer att minskas i samband med att deras utvalda nyckeltal förbättras. 
Sedan fem till tio år tillbaka har Saab använt sig av olika kvalitetsmått för 
att mäta processerna. Kvaliteten mäts både på inkommande och utgående 
leveranser. Ytterligare mått som mäts är nyckeltal inom områdena säkerhet, 
personal, leveransprecision och effektivitet.  
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4.3 Saab Automobile Powertrain 
Motorfabriken tillhörde fram till 1990 Scania-divisionen inom Saab-Scania 
AB. När General Motors (GM) köpte 50 % av Saab Automobile AB, 
överfördes motorfabriken som en sektor till Saab Automobile AB. Från 
2001 bildades Saab Powertrain AB, där Motorfabriken nu ingår. Saab 
Powertrain har cirka 190 anställda samt en teknisk utveckling i samma 
område med ungefär lika många anställda. Ekonomiavdelningen ansvarar 
dock bara för produktionsdelen. Vid Saab Powertrains anläggning 
tillverkas två familjer av motorer, innehållande femton respektive tio 
varianter. www.saab.com (2005) 
 
Vi har intervjuat Leif Nyberg som är controller på Saab Powertrain AB i 
Södertälje. Leif Nyberg har arbetat som controller sedan början av 1990-
talet och ansvarar för ekonomisk kontroll. Eftersom det är en relativt liten 
verksamhet så kan arbetsuppgifterna väldigt varierande. 
 
Produktionsprocessen 
Saab Powertrain tillverkar i enlighet med filosofin Lean Production, vilket 
de har gjort sedan bolaget bildades. Det var i början på 90-talet som det 
skedde drastiska förändringar med logistiken. All tillverkning är 
kundorderstyrd och motorerna skickas till Saab i Trollhättan dagen innan 
en bil ska monteras ihop. Utleverans av motorerna sker enligt sekvens. 
Inom Saab Powertrain är produktionen sammanlänkad med hjälp av pull-
strukturer och de har internt Kanban-system mellan montering och 
materialdelen. Även extern Kanban har införts mot en leverantör av 
vevaxlar. Vår beskrivning av Saab Powertrains produktionsprocess är 
endast byggd på vår telefonintervju eftersom vi inte haft möjlighet att få en 
rundvandring i tillverkningen. 
  
Befintlig kalkylmetod 
Saab Powertrain använder sig av traditionell påläggskalkylering. 
Tillverkningsomkostnader fördelas ut med hjälp av budgeterad volym och 
påläggen sköts automatiskt av ekonomisystemet. Produktionsomkostnader 
delas upp i kollektivlöner, tjänstemannalöner, indirekt material, köpta 
tjänster samt kostnader för energi, värme, el, tryckluft och vatten. Alla 
omkostnader fördelas ut på motorn för att täckas av transferpriset. 
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”Det är vanlig kalkylering som utgår från budget för material och 
produktionsomkostnader inklusive avskrivningar och overheadkostnader” 

 Leif Nyberg (2005) 
 

Saab Powertrain baserar all kalkylering på den budget som upprättas i 
oktober till november varje år och budgeten i sin tur bygger på 
standardkostnader. Det är utefter samma budget som transferpriser mot 
Saab i Trollhättan bestäms. Både budget och transferpriset ligger fast på 
årsbasis och revideras inte vid förändrade omständigheter, däremot 
upprättas elva prognoser månadsvis under årets gång.  

 
”Vi följer upp budget varje månad men som en tidigare chef sade så är det 

lagt kort ligger som gäller för budgeten. Förhoppningsvis är det ingen 
ändring men det kan hända saker och ting med framför allt volymen”. 

Leif Nyberg (2005) 
 
Saab Powertrain:s omkostnader har inte ökat i förhållande till 
lönekostnader. Förutom avskrivningar är lönekostnader den största posten 
på ca 65-70 procent, eftersom monteringsdelen i fabriken är 
personalkrävande. Det har och är stort fokus på att pressa kostnader, 
speciellt på senaste tiden eftersom ägaren gått dåligt. Kalkylmetoden och 
kalkylprinciperna har varit desamma sedan 1990-talet, på grund av att Saab 
Powertrain inte vill byta bort en fungerande kalkylmetod. Tidigare när 
motorfabriken tillhörde Scania var kalkyleringen mer avancerad eftersom 
motorerna då även såldes externt utanför divisionen.   
 
Om en motor ska modifieras utarbetas en kalkyl utifrån den gamla basen 
men om en ny motor utvecklas får kalkyler upprättas från scratch. Vid 
tillverkning av en helt ny motor tas beslut över hur mycket personal som 
krävs och omkostnadsbudgeten utarbetas utefter det. Problem kan uppstå i 
förkalkylen om den nya motorn kräver nya tillverkningsmaskiner.  
 
Datastöd 
Saab Powertrain använder affärssystemet SAP för att koppla samma 
ekonomi- och produktionssystem. Till exempel sker avbokning av allt 
material i materialsystemet som sedan förs över till ekonomisystemet. 
Likaså initieras fakturering i produktionssystemet när en motor försvinner 
från lagret och en faktura uppstår i ekonomisystemet.  
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För‐ och nackdelar med nuvarande metod 
 

”Det var GM som tyckte det var för avancerat och vi försöker få det så 
enkelt så att alla begriper” 

Leif Nyberg (2005) 
 
Den största fördelen med nuvarande kalkylmetod är att den är enkel. Förut 
fanns en egen kalkylavdelning som inte gjorde annat än att räkna och Saab 
Powertrain är tveksamma till om det blev mer rätt på den tiden. Nackdelen 
med dagens kalkylsystem är att det kan bli problem om något händer med 
volymen och utfallet skiljer sig från vad som prognostiserats. Saab 
Powertrain tror inte att det spelar någon roll vilket kalkylsystem som 
används då det fortfarande är svårt att budgetera volym.  
 
Kalkylernas användningsområde 
Kalkylerna används främst till att bestämma transferpris och för att följa 
kostnadsutveckling. Eftersom kalkyleringen är ihopkopplad med 
omkostnadsbudgeten så följs den upp varje månad för respektive 
avdelning. Avvikelser från budget spåras i uppföljningen och likaså syns en 
förändring i årets resultat. Kalkylerna har använts på samma sätt under en 
lång period och även grad av uppföljning är den samma menar. 
 
Måste produktionsförändringar följas av kalkylförändringar? 
Det beror enligt Saab Powertrain på hur stor förändringen är, om en tredje 
motorfamilj ska introduceras måste kalkylerna räknas om men själva 
kalkylmetoden och kalkylprinciperna är desamma.   
 
Vad används istället för att mäta produktionsprocessen? 
Saab Powertrain mäter tillverkningsprocessen främst genom två nyckeltal. 
Produktivitetsmåttet timmar/tillverkad motor samt kostnad/motor, som kan 
ses som en efterkalkyl. Förutom dessa två mäts även utnyttjandegraden på 
varje tillverkningslina, vilket kallas för Uptime. I samband med budget 
sätts mål upp för vilken utnyttjandegrad som ska nås.  
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4.4 Scania AB 
Scania AB grundades 1891 i Malmö. Företaget producerade ursprungligen 
cyklar, vilket även idag kan ses i Scanias företags symbol. 1902 
tillverkades den första lastbilen och ytterligare några år senare 
kompletterades sortimentet med en bussmodell. År 1969 skedde en fusion, 
mellan Scania och Saab Automobile vilka därmed bildade Saab–Scania 
AB. De bägge bolagen är dock sedan början av 90-talet två separata och 
självständiga bolag.  
 
Scania är idag en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar. 
Inom Scanias huvudområde, vilket är tunga lastbilar, är de fjärde största 
märket på världsmarknaden och tredje inom den Europeiska marknaden. 
Förutom lastbilar tillverkar Scania även motorer avsedda för industriellt 
och marint bruk.  Företaget är globalt och har produktionsanläggningar i 
både Europa och Latinamerika. Huvudkontoret och produktutvecklingen är 
baserat i Södertälje, förutom här har företaget produktionsanläggningar i 
Falun, Luleå, Oskarshamn och Sibbhult. Inom de svenska anläggningarna 
arbetar cirka 12 000 medan i världen har Scania cirka 28 000 anställda. 
www.scania.se (2005) 
 
På Scania intervjuade vi Henrik Fellesson, ekonomichef för 
motorbearbetning och montering samt Marcus Lindborg, controller för 
avdelningen DM2. Både Henrik och Marcus har arbetat på Scania i cirka 
två år. Ekonomiavdelningen består av tre huvudfunktioner, fakturaenheten, 
redovisningsenheten samt controllerenheten som följer upp och utvärderar 
verksamheten. Det är två controllers som arbetar på enheten, varav Marcus 
Lindborg är en, och de ansvarar för att ge information till anställda på 
högre nivåer inom Scania.  
 
Produktionsprocessen 
Scanias motorfabrik i Södertälje är en egen resultatenhet och har i stort sett 
alla funktioner utom FoU och inköp, som ligger centralt för hela Scania. 
All produktion är kundorderstyrd och motorfabrikens främsta kund är 
Scanias Chassienhet i Södertälje, där lastbilen slutmonteras. 
Tillverkningsprocessen av en motor börjar i gjuteriet där ett fåtal delar till 
motorn gjuts. Motordelarna gör Scania själva på grund av att de är 
strategiskt viktiga delar. Vidare går delarna till maskinbearbetning, där 
blocket får den form den ska ha. Även här har motorfabriken ett tiotal delar 
                                                 
2 Drivlina, bearbetning och gjuteri 
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som de gör själva, för att ha en ökad kontroll. Slutligen färdigmonteras alla 
detaljer på motorn.  
 
Scania produktionssystem är utformat efter Toyotas Kaizen koncept, vilket 
innebär ett arbete med att ständigt förbättra processer. Alla anställda ingår i 
en förbättringsgrupp, som träffas varje vecka för att hitta möjliga vägar att 
göra saker bättre, skapa ordning i fabriken och minska icke-värdeskapande 
aktiviteter. De arbetar mycket för att visualisera sin produktion för att 
skapa en medvetenhet. Vidare är en majoritet av monteringen Kanban-styrd 
och mellanlagernivåerna har blivit lägre. En viktig faktor genom hela 
tillverkningsprocessen är kvalitet. Scania arbetar med filosofin, rätt från 
mig, där varje station ska veta att de gör rätt och att de inte för några fel 
vidare till stationen efter. Inom varje avsnitt görs kvalitetssäkringar och 
slutligen testas den färdiga motorn innan den skickas vidare till 
chassifabriken. All montering sker i form av linjetillverkning och den 
största utmaningen är att balansera flödet genom produktionen. Det krävs 
ständiga förbättringsåtgärder för att bli mer flexibel för variationer i 
efterfrågan och för att klara av att balansera flödet.   
 
Befintlig kalkylmetod 
Scania använder sig av ABC- kalkylering för att ta reda på vad hela motorn 
och även enskilda produkter kostar. ABC-kalkylering infördes på Scania 
1999 och var färdiginstallerat år 2000. Kalkylsystemet använder främst 
tidsbaserade fördelningsnycklar i form av maskintid för att fördela 
omkostnader. Scania ser inget problem med att använda maskintid som 
fördelningsbas, eftersom overheadkostnaderna är relativt små i förhållande 
till direkt material. ABC-systemet blir mer intressant för enheter inom 
Scania som ansvarar för försäljning, då de med hjälp av ABC-kalkyler kan 
mäta lönsamma kunder. Scania implementerade ändå ABC-kalkyleringen i 
företagets alla enheter och införandet beror till viss del på att det var något 
av en trend under slutet av 90-talet. 

 
”Vi har lite halv ABC-kalkylering eftersom fördelningen av omkostnader är 

väldigt schablonaktiga” 
Henrik Fellesson (2005) 

 
Skulle motorfabriken använda fler differentierande fördelningsnycklar, 
hade de fått genomföra intervjuer med alla anställa, vilket inte gjorts. 
Självklart har det gjorts undersökningar över detta, dock inte på stabsnivå. 
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Vid beräkning av kostnaden för en framtida motor, så kallade förkalkyler, 
används inte ABC. Istället använder motorfabriken Excel för att beräkna 
kostnad för en ny motor genom att simulera kostnader för investeringar och 
personal utifrån kostnaden för en befintlig motor. 
 

”Då kan vi till exempel räkna på vad en motor kommer att kosta år 2010 
med antagna investeringarna och vissa givna förutsättningar. Det kan vi 

inte göra i vårt ABC-system, Prodacapo, som är allt för stelt”.   
Marcus Lindborg (2005) 

 
Motorns tillverkningskostnad består av kostnaden för direkt material och 
direkt lön samt fördelade omkostnader. Motorfabrikens alla omkostnader 
fördelas ut på motorn. Däremot overheadkostnader som uppstår på en mer 
central nivå, till exempel kostnader för FoU, ingår inte i 
tillverkningskostnaden utan ska täckas av en marginal vid försäljning ut 
mot kund. Scania använder sig främst av verkliga kostnader enda gången 
de använder sig av standarkostnader är då de vill frysa ett pris över ett år. 
När Scania utformade sin ABC-metod utgick de ifrån organisatoriska 
kostnadsställen. Kalkylerna är som en spegelbild av organisationen, där 
endast stödfunktionerna ligger utanför flödet i form av kostnadsställen.  
 
För att kunna arbeta med att pressa kostnader genomförs analyser och 
uppföljningar av kostnaderna. Scanias motorfabrik arbetar med prognoser 
som är uppnåeliga. Varje kvartal görs analyser av kostnader som bryts ned 
månad för månad, vidare jämförs utfallet med prognosen. Om utfallet 
avviker så kommenteras det. Vid ledningsgruppsmöten får sedan varje 
verkstadschef stå till svars för avvikandet från prognos.   
 

"Vi försöker kommentera så nära som på 100 000 kr. Jag tycker vi har 
väldigt bra koll” 

Marcus Lindborg (2005) 
 
Även om uppföljning sker varje månad menar Scania att det egentligen är 
mer relevant att kalkylperioden löper över ett år Denna kalkylperiod skulle 
fånga upp allt som hänt under just det verksamhetsåret. Till exempel blir 
motorerna dyrare över sommaren när färre motorer tillverkas och då får 
bära större del av omkostnaderna. Motortillverkningen har därför föreslagit 
att laddningen av ABC-modellen ska ske varje kvartal istället för varje 
månad.  
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Datastöd 
Scania har tre stora datasystem, Oracle* som ekonomisystem, ett Scania-
byggt produktionssystem och Prodacapo som ABC-kalkylsystemet heter. 
Ekonomisystemet är ganska så avskiljt från de andra två. Kalkylsystemet 
hämtar information både från ekonomi- och produktionssystemet. Indata 
gällande aktivitets- och produktionsmätning förs automatiskt in från 
produktionssystemet till kalkylsystemet. Varje månad laddas 
kalkylsystemet med ny indata, så att motorns kostnadstrend kan följas. 
Problemet är att produktionssystemet däremot inte uppdateras varje månad, 
utan främst när något ska ändras. Med hjälp av ABC-systemet Prodacapo 
anser sig motorfabriken kunna spåra vad som orsakar en resursförbrukning 
rakt igenom hela flödet. 
 
För‐ och nackdelar med nuvarande metod 
ABC-kalkyleringen och ABC-tänket fungerar bra men kalkylsystemet 
Prodacapo har sina brister. Systemet är stelt och det finns ingen 
simuleringsfunktion för att kunna göra förkalkyler. Istället görs förkalkyler 
i separat Excel-dokument. Vidare är systemet väldigt komplext och det är 
svårt att få en insyn i det, vilket skulle kunna bli bättre om det fanns mer 
visuella funktioner i programmet. En annan upplevd nackdel med systemet 
är att det kräver mycket arbete för att hålla det uppdaterat. När något byggs 
om eller flyttas måste även justeringar i kalkylsystemet göras eftersom det 
inte går automatiskt. Det finns därför en risk att information kan bli 
inaktuell. Ytterligare en fundering som uppkommer är det faktum att alla 
overheadkostnader fördelas ut via maskintid. 
 
"Vi kanske inte behöver ändra ABC-tänket, men vi borde i alla fall kunna 
fördela ut den overhead vi har med hjälp av ABC-principer och det gör vi 

inte. Men själva tänket är vi nöjda med. De har en funktion där man kan se 
flödet och det är väldigt bra". 

Henrik Fellesson (2005) 
 

Ett kalkylsystem borde inte vara så komplext. Det finns en viss 
genomströmning av personal och det är därför problematiskt när systemet 
tar upp till två år att lära sig.  
 

”Jag tror det är lite personligt om man vill ha det väldigt detaljerat eller 
inte, men jag skulle föredra ett mindre detaljerat system” 

Marcus Lindborg (2005) 
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Scania menar att det väl fångar rätt kostnader på en hel motor, på en viss 
detalj kanske det inte stämmer.  
 
Kalkylernas användningsområde 
Scanias motorfabrik använder sina ABC-kalkyler för att beräkna och följa 
upp kostnaden för befintliga motorer. Kalkylerna används inte för att 
bestämma pris till kund, som istället sköts av marknadsavdelningen. 
Priserna sätts inte genom kostnad plus pålägg utan istället utefter 
marknaden och konkurrenters prisnivå, en form av målkostnadskalkylering. 
De flesta kalkyler motorfabriken gör är för dem själva. Den enda kalkyl 
som egentligen skickas vidare till staberna är kostnadsjämförelser mellan 
fabriken i Södertälje och fabriken i Brasilien. Motorfabrikens användning 
av kalkylerna har inte ändrats på senare år. 
 
Förkalkyler, som utförs i Excel, används för att beräkna kostnaden för en 
ny motor. Förkalkylerna skickas vidare till FoU, som i sin tur samordnar 
kalkylerna för de olika avdelningarna för att uppskatta den framtida 
lastbilens totala kostnad. Förkalkylerna används även för att göra 
investeringsbedömningar.  
 
Scania använder inte kalkylerna för att motivera de anställda. Det fanns ett 
sug för det för några år sedan, efter att varje avdelning skulle ha en egen 
resultaträkning. Scania menar att det är svårt att få det riktigt bra, eftersom 
det är svårt att upprätt en resultaträkning för varje enskild liten enhet. På 
samma sätt kan en avdelning är dålig ses som bra i jämförelse med en som 
är ännu sämre.  
 

”Man vet inte vart det börjar och slutar och det blir Kalle Anka metod.” 
Henrik Fellesson (2005) 

 
Varje månad följer Scania upp de ingående utvärderingsmåtten i sitt 
balanserade styrkort. Genom att personalen får delta i uppföljningen sprids 
kostnadsmedvetenhet. Vidare menar Scania att kostnadsmedvetenheten 
sitter i väggarna. Scania sprider således inte kostnadsmedvetenhet med 
hjälp av sina kalkyler.  
 
Måste produktionsförändringar följas av kalkylförändringar? 
Kalkylerna måste hänga med i produktionsförändringar annars får de inte 
någon känsla för vad en motor kostar. Scania kan inte direkt i kalkylerna se 
förändringar som sker i takt med utvecklingen av Lean Production. 
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Däremot syns det i form av lägre kapitalkostnad vid lägre lagernivåer. 
 

”Om något går igenom tillräckligt fort då hinner det inte dra så mycket 
resurser, tror ni man kan tänka så?” 

Henrik Fellesson (2005) 
 

Vad används istället för att mäta produktionsprocessen? 
Ett viktigt mått är OPE, alltså utnyttjandegraden av maskinparken. OPE är 
ett slags produktivitetsmått, men Scania tillverkar bara efter order och 
aldrig för att höja OPE.  Annars är kvalitet ett viktigt mått och det mäts 
genom fel hos kund. Scania mäter även kundstörningar, beroende på hur 
mycket produktionen stannar, hur lång tid den står stilla samt var det 
inträffar. Utifrån hur stora felen är räknas ett K-tal fram. Ytterligare mått är 
kostnad/motor och antal tillverkade motorer/anställd. Scania har valt att 
inte arbeta med det operativa måttet ledtid. Under en längre tidshorisont 
används även måttet pris per styck.  
 
Scania har valt att definiera produktivitet som göra saker snabbare och bra, 
samt utnyttjandegraden av maskinparken.  
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4.5 Underleverantören 
Underleverantören är en norsk koncern som tillverkar komplexa 
komponenter till fordonsindustrin. Vi intervjuade Pär Samuelsson som är 
Business Area Controller för ett affärsområde hos underleverantören. Pär 
Samuelsson har arbetat på företaget i snart tio år med ekonomi i olika 
former och som controller sedan slutet på 1999. Pär Samuelsson ansvarar 
för lönsamhetsuppföljning av affärsområdet och arbetar nära 
affärsområdeschefen. Pär Samuelsson arbetar tillsammans med controllers 
för de andra affärsenheterna för att utforma och uppdatera 
underleverantörens kalkylmall.  
 
Produktionsprocessen 
Underleverantörens tillverkning är helt kundorderstyrd och all 
ordermottagning sker via ett EDI-system*. Tillverkningen är planerad på 
lite olika sätt beroende på produkt. Hela monteringsdelen är uppbyggd 
enligt linjetillverkning och monteringscellerna är uppsatta i formen av ett U 
för att få ett bättre flöde.  
 
Tillverkningen styrs med hjälp av takttider och därför kan det bli problem 
att balansera produktionen vid en högre tillverkningstakt. 
Underleverantörens metalltillverkning, som gör produktkomponenter, är 
mer funktionellt organiserad. 
 
Underleverantören använder Kanban-system på vissa och mindre områden, 
till exempel vid förmontering. De använder även Kanban externt mot vissa 
leverantörer men de är däremot inte Kanban-styrda ut mot kund. Vidare 
levererar inte underleverantören enligt sekvens utan istället endast via 
dagsleveranser. Dock börjar kunderna inom fordonsindustrin att dra ned på 
dagsleveranser och istället övergå mer och mer till veckoleveranser, 
antagligen för att kostnadsanalyser börjar visa att det inte är helt gratis med 
en hög leveransfrekvens. Om de stora kunderna lägger om till 
veckoleveranser uppstår ett dilemma för underleverantören, eftersom 
resurser i form av fabriksyta samt truckpersonal är planerad efter just 
dagsleveranser.  
 
Underleverantören har en relativt hög omsättning i sitt råvarulager. Det är 
däremot svårt att säga exakt vad som hänt med lagernivåerna efter 
övergången till Lean Production. Samtidigt som de har övergått mer och 
mer mot Lean har försäljningen ökat, vilket automatiskt gör att 
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lagernivåerna blir högre.   
 
Underleverantören sätter årligen krav på förbättrad produktivitet i fabriken 
med cirka sex till tio procent. För att målet ska uppnås ingår varje anställd i 
en förbättringsgrupp för att främja ett ständigt förbättringsarbete. Förutom 
de krav underleverantören ställer på sig själva har även kunderna krav på 
tre till fem procent prisreduceringar varje år. 
 

”Vi har kört med förbättringsgrupper i ett antal år för att fokusera på ett 
sparsamt och grovt arbete. Det finns inga lätta vinster utan det är bara 
hårt arbete som gäller för att vinna en sekund där och en sekund där.” 

    Pär Samuelsson (2005) 
 
Befintlig kalkylmetod 
Inom underleverantören finns sedan 1996 en kalkylmodell som bara 
inkluderar de rörliga kostnaderna*, en så kallad bidragskalkyl. 
Omkostnaderna läggs helt utanför kalkylerna och beräknas istället en gång 
om året i samband med bokslut. Beslutet om att införa bidragskalkylering 
togs på grund av att underleverantören ville fokusera på vad de kan påverka 
samt ha en lättförståelig kalkyl.  
 
”Vi vill komma ifrån diskussionerna gällande omkostnader i kalkylen, det 
underlättar även när vi gör en omorganisation då en vanlig påläggskalkyl 

skulle bli inaktuell.” 
    Pär Samuelsson (2005)  

 
Innan underleverantören övergick till bidragskalkylering använde sig de av 
traditionell påläggskalkyl. Påläggskalkylen byttes ut på grund av att den 
upplevdes för detaljerad och svårförståelig för icke-ekonomer. I samband 
med beslutet att förändra kalkylmetoden uppstod även diskussion gällande 
ABC-kalkylering. Underleverantören avstod dock från ABC-kalkylering 
eftersom de ansåg att arbetet med att spåra aktiviteter och 
resursförbrukning istället skulle övergå i en teoretisk diskussion, för svår 
att överföra till verkligheten.   
 
”Det är väl vad vi ekonomer trodde, att det går att räkna fram hela världen 

i kronor och ören och riktigt så enkel är inte verksamheten.” 
    Pär Samuelsson (2005) 

 
Tankemässigt kan ABC ha bidragit till positiva effekter och 
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underleverantören anser att kritiken mot påläggskalkylen är befogad, 
eftersom den är väldigt schabloniserad. Det är lätt att bli fångad i en 
detaljerad påläggskalkyl eftersom den inte är tillräckligt flexibel för 
förändrade förutsättningar och förändringar i omvärlden. 
 
Underleverantörens produktkalkyler skapas hos produktberedningen som 
utvecklar produkten, sedan är det upp till controllern att hänga med i 
utvecklingen och lägga till den information som behövs. Bidragskalkylen 
bygger på standardkostnader som låses fast för ett helt år, men som följs 
upp i samband med månadsbokslut. I samband med uppföljning spåras och 
identifieras avvikelser.  
 
”Eftersom vi har realtidsuppföljning i vårt datasystem så ser vi avvikelser 

löpande. Det blir därför inte någon större överraskning när vi gör 
månadsbokslutet, utan mer ett arbete att spåra var avvikelserna finns.” 

    Pär Samuelsson (2005) 
 

Underleverantören arbetar ständigt med att försöka reducera kostnader. En 
gång om året sätts mål gällande inköpspriser samt vilka övriga 
rationaliseringar som kan göras. Målen uppnås genom hårt arbete från 
inköpspersonal och anställda inom FoU. Utredningar görs av FoU för att se 
hur produkten ska tillverkas till ett så lågt pris som möjligt, till exempel att 
tillverka en växelspak av plast istället för plåt. Likaså görs utredningar och 
kostnadsanalyser över out-sourcing kontra egentillverkning av ingående 
komponenter. Alla förändringar och förbättringar i produktionen spåras i 
slutändan till årets resultat. 
 
”Vi kan däremot inte följa vad varje förbättring har gett i X antal kronor. 
Jag vet att någon började med att försöka mäta det men jag tror han gav 

upp. ” 
    Pär Samuelsson (2005) 

 
Underleverantören använder sig av ständiga förbättringar som ett verktyg 
för att åstadkomma ett bättre resultat. Det mesta beräknas via en kalkyl 
men komplexiteten i kalkylen kan diskuteras. För att uppnå högt uppsatta 
mål och bli framgångsrika gäller det att personalen inom företaget tycker 
om att arbeta emot mål och uppföljning. Det gäller till exempel att utmana 
konstruktionsansvariga för att se till vilken grad kostnader kan pressas. Det 
gäller även att organisera om produktionen för att hitta nya, mer effektiva 
tillverkningsmetoder.  
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”Lean Production arbetar vi mycket med och det ger oss effekter. Men det 
ser vi aldrig i en kalkyl, eftersom vi har den kalkyl vi har, men däremot 

syns det i täckningsbidraget* på den produkten.” 
    Pär Samuelsson (2005) 

 
Marknadsavdelningen ansvarar för prissättning ut mot kund och använder 
produktkalkylerna som bas. Det är någon form av kombination mellan 
marknadsprissättning och kostnadsprissättning, eftersom priserna anpassas 
efter marknaden. Utifrån kalkylerna sätts sedan olika krav på 
täckningsgrader*. Vidare utformas kalkyler för hela affärer genom att ta 
produktkalkylen per styck och väga in volymen för den totala affären. 
Utifrån hela affären kan sedan beslut tas om det är intressant att tillverka 
och till vilket pris det ska säljas.  
 
Datastöd 
1999 övergick underleverantören från sitt egenutvecklade MRP*-system 
till att börja använda affärssystemet SAP. Den största anledningen för 
införandet av SAP var att koncernen ville ha ett generellt system för alla 
underliggande enheter.  
 
”SAP är ett fantastiskt system när man lärt sig att tygla odjuret, det ger en 
stackars controller en fantastisk möjlighet att se vad som händer i realtid.” 

    Pär Samuelsson (2005) 
 
För‐ och nackdelar med nuvarande metod 
Den främsta fördelen med bidragskalkylen är att den är lättförståelig, samt 
flexibel för förändrade förutsättningar eftersom inga omkostnader fördelas 
ned på produkt. Nackdelen med modellen är att det inte går att spåra vilka 
produkter som suger resurser och att ledtider inte mäts och fångas upp i 
kalkylerna. 
 

”Alla kalkylmetoder har sina begränsningar och vi har valt enkelhet och 
mätbarhet istället för att försöka fånga verkligheten i exakta mått.” 

    Pär Samuelsson (2005) 
 
Ytterligare problem kan uppstå när vissa kunder efterfrågar en kostnads 
break down, vilket endast visas med hjälp av en påläggskalkyl. Det finns 
kunder som kräver att självkostnaden ska beräknas enligt en viss mall, där 
vissa specifika omkostnader ska lyftas fram. 
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Kalkylernas användningsområde 
Underleverantören använder sina kalkyler för löpande uppföljning av 
verksamheten och för att spåra avvikelser på materialpris. Vidare används 
de för att beräkna produktpris, antal kassaktioner, tidsåtgång, 
kostnad/timme, inventeringar och lagervärdering. Användningen av 
kalkylerna har sett likadan ut sedan år 2000 då SAP till fullo 
implementerats. Vidare har detaljeringsnivån minskat för att alla inom 
organisationen ska få en ökad förståelse för kalkylerna. Tidigare uppkom 
större avvikelser som underleverantören hade svårigheter att spåra. Idag 
finns istället en större medvetenhet, dels tack vare den nya kalkylmetoden 
men också med hjälp av datastödet där allting kan mätas i realtid. I och 
med det kan åtgärder vidtas tidigare. 
 
Totalkalkylen som sådan används inte för att skapa en 
kostnadsmedvetenhet ute i verksamheten, men däremot förmedlas 
avvikelserna ut till produktionsansvarig som i sin tur sprider budskapet 
vidare. Vid en avvikelse uppstår en diskussion i hela produktionsteamet, 
för att spåra exakt vilken produkt som orsakade avvikelsen. Vidare är det 
av stor vikt att produktionsansvarig är intresserad av detta 
uppföljningsarbete, för det underlättar arbetet som controller.  
 
Måste produktionsförändringar följas av kalkylförändringar? 
Kalkylerna följer enligt underleverantören produktionsprocessen ganska 
väl. Dock är det endast förändringar i direkt material som syns i kalkylen 
eftersom omkostnaderna inte fördelas ut på produkt. Eftersom 
underleverantören inte strävar mot att återspegla hela verkligheten i 
kalkylen så ser de inget problem med att behålla sin kalkylmetod vid 
förändrade produktionsprocesser. 
 
Vad används istället för att mäta produktionsprocessen? 
Underleverantören mäter sin tillverkningsprocess med hjälp av mått som 
leveransservice och kvalitet. Kvalitet mäts med genom PPM, eller andel 
felaktiga detaljer som levereras både från leverantör och till kund. 
Produktivitet är också ett viktigt mått som underleverantören fokuserar 
mycket på. Underleverantörens definition av produktivitet är närvarotid i 
förhållande till kalkylerad produktionstid, summerat för period och 
produktionsområde. Med närvarotid avses operativ produktionspersonal.  
 
Inom plasttillverkningen har underleverantören börjat utvärdera sina 
nyinköpta tillverkningsmaskiner genom måttet utnyttjandegrad. 
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Underleverantören mäter även effektivitet på sina end-of-line stationer som 
är en slags flaskhals. Där sker det slutgiltiga testet efter att allt monterats på 
produkten. Ledtider är däremot ingenting som mäts i själva produktionen 
utan endast i form av liggtid i lager. 
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4.6 Volvo Lastvagnar 
Volvo grundades 1927 och består av åtta enheter, Volvo Lastvagnar, Mack 
Trucks, Renault Trucks, Volvo Bussar, Volvo Anläggningsmaskiner, 
Volvo Penta, Volvo Aero och Volvo Financial Services. Volvo har i dag 
cirka 81 000 anställda och produktion i 25 länder samt verkar på mer än 
185 marknader.  
 
Volvo byggde sin första lastbil 1928. Sedan dessa har Volvo Lastvagnar 
utvecklats till att bli en av världens största tillverkare av tunga lastbilar. 
Volvo Lastvagnars affärsidé är att skapa tillförlitliga transportlösningar 
över hela världen utan att ge avkall på kvalitet, säkerhet och miljöomsorg. 
Sammanlagt har Volvo Lastvagnar nio monteringsfabriker på olika platser i 
världen och åtta fabriker som ägs av lokala partnerföretag. Huvudkontoret 
är baserat i Göteborg och dessutom finns produktionsanläggningar i 
Skövde, som gör motorer, och Umeå som gör chassi. 
 
Personer som vi intervjuade och deras befattning 
Under vårt besök på Volvo genomfördes intervjuer med Anna Roman och 
Per Mattsson. Anna Roman arbetar som controller på Global 
Manufacturing vilket är en stabsfunktion på Volvo Lastvagnar. Per 
Mattsson arbetar med att utforma all produktkalkylering för Volvo 
Lastvagnars fabrik i Tuve, Göteborg. Både Anna Roman och Per Mattsson 
har en god inblick i verksamheten då båda arbetat länge inom 
organisationen samt även inom produktionen. 
  
Produktionsprocessen 
 
”Om du pratar om en förändring och anpassning i processtänk, sker detta 

hela tiden” 
 Per Mattsson, (2005) 

 
Volvo arbetar med att ständigt förbättra sina processer. De förbättringar 
som görs är främst förkortning av ledtider samt utveckling och 
förbättringar av lastvagnarna. Global Manufacturing (GM) bestämmer hur 
Volvo Lastvagnar ska använda sina resurser, i förhållande till det befintliga 
Europanätet, och GM godkänner även upprättade investeringsplaner. Under 
2005 genomförs en processförändring där chassiemontering på Volvo 
Lastvagnar övergår ifrån dockmontering till linjemontering. Den så kallade 
slutmonteringen är sedan tidigare en linjemontering.  Största anledningen 
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till denna processförändring är att Volvo Lastvagnars produkter blivit allt 
mer likformiga. För att förbättra produktionsprocesser råder det en ständig 
dialog och samarbete mellan konstruktion, GM, staber samt tekniker. Detta 
arbete sker oftast i projektgrupper där medlemmar från olika områden 
ingår.  
 
En av de förbättringar som Volvo Lastvagnar ständigt arbetar med är 
logistikstyrning. Detta innebär bland annat att det finns coacher som arbetar 
mot Volvos leverantörer, för att förbättra sekvensleveranser och 
leveranstider. För att förbättra kvalitéer och leveranstider är det en helt 
annan dialog mellan leverantörerna och Volvo, jämfört med för några år 
sedan. För att ytterligare förbättra leveransprecisionen arbetar Volvo sedan 
1994 med Kanban både internt och externt.  
 

”Det är svårt att riva väggarna i huset, vi kan göra mycket med maskiner 
men trots allt handlar det om att försöka maximera hela flödet” 

Per Mattsson (2005) 
 
På Volvo Lastvagnar förs det en ständig diskussion om hur fabrikens layout 
ska se ut. Vidare sker ständigt en utveckling och diskussion gällande vart 
lastbilarna ska kvalitetskontrolleras detta för att minimera direkt 
tillverkningstid på lastbilen.  
 
Övergång till Lean Production har skett stegvis på Volvo. 1990 infördes 
sekvensläggning* för motorerna från Skövde, under 1994 infördes även 
Kanban systemet. Arbetet med att anpassa produktionen helt enligt Lean-
filosofin är ännu inte helt avslutat. Först under 2005 kommer en pull-
struktur att helt införas.  
 
Befintlig kalkylmetod 
Volvo Lastvagnar använder sig av påläggskalkylering men utgår ändå ifrån 
de pågående processerna i fabriken. Processerna summeras sedan för att 
hänföras till en organisatorisk tillhörighet. 
 

”Det är inte en kostnadsmassa delad på 20 000 bilar, långt därifrån” 
                                           Per Mattsson, (2005) 

 
Volvo arbetar med ett standardtänk, där utgångsläget är en oförändrad 
kostnad under kalenderåret. Standardkostnaderna revideras en gång per år 
men det kan i undantagsfall ske att justeringar under året görs. Det kan 
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exempelvis inträffa om material har stigit radikalt i pris eller om en produkt 
genomgått en stor face-lift3. Det är då GM som avgör om kostnaden ska 
flyttas ut så att den påverkar affären eller om förändringen skall tas i 
bokslutet. Men vanligtvis görs ingen ändring av standardkostnaderna.  
 
Arbetet med att bygga upp en produktkalkyl, görs genom uppbyggnaden av 
en referensvagn som görs enligt en specifikation från Volvo Lastvagnar.  
Utifrån dessa vagnar beräknas sedan den specifika produktkostnaden. 
Omkostnader, vilka är länkade till processen, fördelas med hjälp av bland 
annat direkt tid och antal vagnar. I omkostnader ingår även administration, 
staber och logistik vilka delats in i fyra olika kostnadsposter; 
leveransbevakning, standardemballage, förråd (picking) och 
materialhantering. Dessa kostnader differentieras genom att fördelas ut med 
hjälp av olika nycklar. Till exempel fördelas kostnader för 
standardemballage med antal ton som fördelningsnyckel och kostnader för 
förråd med antal vagnar som fördelningsnyckel.  
 
Volvo Lastvagnar arbetar ständigt med frågan om vilka kostnader som 
skall vara fasta respektive rörliga. På senare tid har Volvo Lastvagnar 
omvandlat flera fasta kostnader* till rörliga eftersom de vill synliggöra 
volymförändringar och därmed öka kostnadsmedvetenheten i 
organisationen. De kostnader som fortfarande beräknas som fasta är 
kapitalkostnader, hyror och truck kostnader. Volvo har valt att lägga IS/IT 
som ett kostnadsslag för hela Volvo Lastvagnar istället för delas upp utefter 
organisationen eller processen. 
 
De senaste fem till åtta åren har produktkalkyleringen utvecklats från att ha 
varit mer traditionell med många generella pålägg, till att gå mot mer 
detaljerad och mer specifika pålägg. Utvecklingen har främst skett då 
teknikerna önskar veta vad processerna verkligen kostar samt hur mycket 
kostnader de olika vagnarna genererar.  

 
”Det är nog mer ett fabriksintresse mer än ett ledningsperspektiv. 

Ledningen vill istället ha bottom line, vad kostar vi?” 
    Per Mattsson (2005) 

 
Ytterligare en anledning till utvecklingen av kalkyleringen är att det 
underlättar en jämförelse mellan Volvo Lastvagnars olika fabriker och 
packningen. Detta för att bättre kunna avgöra om vi ska packa i till 
                                                 
3 Face-lift är en stor produktförändring, till exempel stora tekniska förändringar 



FALLFÖRETAGEN 

   
74 (103) 

 

exempel Saudiarabien eller Brasilien. När GM för sådana diskussioner vill 
de veta i detalj vad allt kostar och då är det viktigt med detaljerade och 
korrekta kalkyler. Volvo Lastvagnar upplever att dagens detaljnivå är bra. 
De har varit ännu mer detaljerade men det tillförde inget extra värde, 
dagens detaljnivå skulle kanske till och med kunna minskas något. Vidare 
anses att kalkylerna bra fångar upp processerna i produktionen.  
Volvo Lastvagnar har valt att behålla befintlig kalkylmetod eftersom de 
anser att den speglar verkligheten på ett bra sätt. Alla Volvobolag träffas en 
gång om året för att diskutera kalkylmetoden och är överens om att den är 
tillräcklig. Ytterligare en orsak till att kalkylmetoden inte förändrats, beror 
på att den är accepterad och etablerad hos ledningen för Volvokoncernen. 
 
Vid utformandet av dagens kalkylmodell har Volvo Lastvagnar inspirerats 
av ABC-kalkylering. De anser att det är viktigt att titta på aktiviteter och 
vilka kostnader dessa förbrukar. ABC-kalkyleringen är mer anpassad till en 
försäljningsorganisation, och eftersom produktionsenheten på Volvo 
Lastvagnar utgör en kostnadsenhet är det svårt att helt applicera ABC-
metoden på denna verksamhet. 
 

”Jag köper inte metoden fullt ut, jag använder ABC på mitt lilla sätt”  
Per Mattsson (2005) 

 
Volvo Lastvagnar jobbar mycket med bench-marking mot andra 
Volvobolag. Då ett av bolagen inom Volvo koncernen helt använder sig av 
ABC-kalkylering, har anställda inom Volvo Lastvagnar under mitten av 
1990-talet deltagit i seminarium gällande ABC och därifrån fått 
inspirationen till detta tankesätt. 
 
Datastöd 
Volvo Lastvagnar har idag flertal olika datasystem för att fånga hela 
komplexiteten i tillverkningen. Det affärssystem som sammankopplar alla 
delar är SAP R/3. Datasystemen och kommunikationen mellan de olika 
systemen upplevs som stabil och bra.  
 
”Nu gnäller man om någonting tar mer än två minuter, förr var man glad 

om man fick det på en vecka.” 
  Per Mattsson (2005) 
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Utbytet mellan datasystemet har förbättrats de senaste åren och allt går 
mycket snabbare nu. Men båda påpekar att allt alltid går att förbättra och så 
även datasystemet.      
 
För‐ och nackdelar med nuvarande metod 
Den största fördelen med det nuvarande systemet att kommunikationen 
med kollegor runt om i världen, GM samt med avdelningen för 
industriutveckling har förbättrats.    
 

”De måste förstå hur mycket kostnader det ligger här och det kan vi visa 
genom kalkylen” 

Per Mattsson (2005) 
 

Volvo Lastvagnar anser att det är av ytterst vikt att produktionsteknikerna 
har insikt i hur mycket kostnader de olika vagnarna genererar. Detta är 
något som den nuvarande kalkylmetoden möjliggör. GM har däremot ingen 
större nytta av den detaljrika kalkyleringen utan de är mer intresserade av 
poster såsom conversion cost.4 
 
En av svårigheterna gällande kalkylering, är hur Produkter i Arbete (PIA) 
skall behandlas, främst beroende på den komplexiteten som 22 000 
options 5  innebär. Något som Volvo Lastvagnar skulle vilja förbättra i 
dagens produktkalkylering är att utveckla ett datasystem för 
chassieuppföljning. Ett sådant system skulle göra det möjligt att kunna 
spåra till vilken lastbil de verkliga kostnaderna för komponenterna hamnar. 
Det är svårt att få en riktigt bra kvalitet på denna nedbrytning. Denna 
process har under de senaste åren förbättrats, främst tack vare ett nytt 
datasystem, men det går att förbättra än lite till. Eftersom det är stora 
belopp som ligger i PIA är det ytterst viktigt att nedbrytningen blir korrekt. 
 
Kalkylernas användningsområde 
Volvo Lastvagnar använder främst kalkylerna till att räkna fram kostnader. 
Vidare används kalkylerna för att kunna jämföra olika avdelningar och 
flöden mot varandra. I stora industriprojekt används kalkylerna som 
referens inför framtida lastbilsmodeller. Kalkylerna i projekt är relativt 
detaljrika, detta för att möjliggöra rationaliseringsbeslut.  
 

                                                 
4 Förädlingskostnad, från inköp av råmaterial till och med fakturering. 
5 Antal stora lastbilsmodeller * antal varianter på varje modell 
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”Kalkylerna kan även verka som beslutsunderlag för om man ska sluta 
tillverka vissa lastbilar” 

Per Mattsson (2005) 
 
Mål gällande produktivitet ställs hela tiden av GM, där de gäller att 
produktionsenheten presterar bättre än kalkylen. I takt med att 
produktkalkyleringen blivit allt med detaljerad har även kalkylens 
användningsområde ökat och förändrats. Det har blivit ett instrument att 
kunna kommunicera kostnader ut i hela organisationen.  
 
Måste produktionsförändringar följas av kalkylförändringar? 
 

”Vi har väl egentligen inte sett den kopplingen här” 
Anna Roman (2005) 

 
Processen har levt sitt liv, och det ska enligt Volvo Lastvagnar mycket till 
för att ändra kalkylprocessen. Det har aldrig varit uppe på agendan att 
ändra om produktkalkylerna. Visst kan vissa små justeringar göras men 
själva stommen står fast.  
 

”Själva kalkylstrukturen är ju fast, nästan som en cementklump. Det blir 
mest lite puts på ytan” 

Per Mattsson (2005) 
 

Volvo Lastvagnar påpekar att processtänkandet i fabriken avspeglas i 
produktkalkyleringen. Det är viktigt att tänka i process samt att den som 
gör produktkalkyleringen har ett bra grepp om hur produktionen fungerar. 
Eftersom Volvo Lastvagnars produktkalkylering redan följer 
produktionsprocessen blir det endast en annan kostandsmassa att fördela 
när någonting inom processen förändras.  
 
Vad används istället för att mäta produktionsprocessen? 
Det viktigaste för att mäta produktionsprocessen är enligt Volvo 
Lastvagnar årets resultat. Vidare är det fokus på alla kostnader och främst 
personalkostnader. Tuve-fabriken på Volvo Lastvagnar är en 
kostnadsenhet, där inga intäkter mäts för att hålla kostnadsmedvetenheten 
uppe. Ytterligare mått som används är kassaflödesanalys, 
lageromsättningshastighet och lagervärde. Men de två viktigaste måtten är 
kvalitet och produktivitet. Volvo Lastvagnar definierar produktivitet på två 
sätt. Ett beräknas genom att ta rörliga kostnader i förhållande till 
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försäljningsvolym och det andra beräknas genom att utvärdera fasta 
kostnader från år till år utan volymjustering.  
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4.7 Volvo Personvagnar 
Volvo Personvagnar grundades i Göteborg 1927, och kärnvärdena är 
säkerhet, kvalitet och miljövänlighet. Sedan 1999 ägs Volvo Personvagnar 
av den amerikanska biljätten Ford. Tillsammans med Aston Martin, Jaguar 
och Land Rover ingår Volvo i Ford: s Premier Automotive Group. Volvo 
Personvagnars fyra största geografiska marknader är USA, Sverige, 
Storbritannien och Tyskland. Produktionen av Volvo Personvagnar finns i 
Sverige och i Belgien. I Sverige tillverkas motorerna i Skövde, chassi i 
Olofström och bilen slutmonteras i Torslanda-fabriken i Göteborg, där även 
huvudkontoret ligger.  
 
Volvo Personvagnar har valt att dela upp kalkylering i två delar. I första 
steget fördelas omkostnader ut med hjälp av olika fördelningsnycklar, 
medan kostnaderna fördelas ut på bilarna först i andra steget. Under vårt 
besök på Volvo Personvagnars motortillverkning i Skövde träffade vi en 
Controller som jobbar på stabsnivå. Controllern ansvarar för steg två och 
har arbetat på Volvo Personvagnar i 20 år men som i sex år arbetat som 
controller. Per telefon har vi varit i kontakt med controllern som ansvarar 
för steg ett. Båda controllers har valt att vara anonyma. 
 
Produktionsprocessen 
Volvo Personvagnar har i flera år aktivt arbetat med att införa Lean 
Production, ett arbete som ännu inte är färdigt. Fabrikerna i Skövde och 
Olofström är kundorderstyrda och levererar på sekvens till fabriken i 
Torslanda, där bilen slutmonteras. Eftersom bolagen historiskt sett varit 
separata bolag, finns det inget samarbete gällande kalkyleringen. 
 
Befintlig kalkylmetod 

 
”En produktkalkyl består av material och viss processkostnad. 

Inköpsavdelningen står för materialkostnad och det analyserar inte jag 
något vidare.” 

Controller (2005) 
 

Volvo Personvagnar använder sig av traditionell påläggskalkyl och 
kalkylarbetet börjar med en budget över direkta och indirekta kostnader. De 
indirekta fördelas med hjälp av fördelningsnycklarna tid och personal. Alla 
omkostnader förutom rent administrativa kostnader på stabsnivå fördelas. 
De administrativa stabskostnaderna täcks istället av en marginal. 
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Kalkylerna bygger på standardkostnader som inte revideras under året, 
istället noteras avvikelse från standardkostnaderna. Avvikelserna noteras 
varje månad i samband med bokslutet. Avvikelser behöver inte automatiskt 
innebära att något är fel, utan avvikelsen kan ligga i att material bytts ut. I 
stort har kalkylerna minskat något i detaljnivå, dock bör inte det likställas 
med en mindre detaljerad redovisning. 
 

”Jag gör som sagt produktkalkyler, och sedan finns det processkalkyler 
också.” 

Controller (2005) 
 

När en ny motor introduceras gör Volvo Personvagnar en processkalkyl, 
för att påvisa hur ledtiderna påverkar kostnaderna. Vidare görs en förkalkyl 
för att kunna mäta eventuella förbättringar i ekonomiska tal, vilket kan ses 
som en form av målkostnadskalkylering. För att kunna skilja de båda 
motortyperna åt rent resursmässigt, använder Volvo Personvagnar olika 
jämförelsetal. Vid utvärdering med hjälp av jämförelsetal utgår Volvo 
Personvagnar ifrån en snittmotor, och lägger sedan till eller drar ifrån 
beroende vad prestandan på motorn är. Hur motorerna ska viktas mot 
varandra bestäms redan i utvecklingsfasen.  

 
”Vi bygger hela kostnadsmassan på kostnadsställen och 

redovisningskonton.” 
Controller (2005) 

 
Volvo Personvagnar har diskuterat eventuellt införande av ABC-
kalkylering, men eftersom deras konton och kostnadsställen är låsta efter 
externredovisningen, anses det allt för komplicerat att införa. I dagsläget 
ser de inget behov av att förändra sitt kalkylsystem. 
 
”Det är svårt att veta vilka aktiviteter vi ska mäta och det skulle bli väldigt 

tidskrävande. ” 
Controller (2005) 

 
Likaså har Volvo Personvagnar valt att tillämpa internprissättning, vilket 
gör att ABC-kalkyler inte fyller sin funktion lika väl som högre upp i en 
organisation närmare slutkund. Internprissättningen mellan Volvobolagen 
sker enligt fullkostnadsprincipen. Volvo Personvagnar är ett kostnadscenter 
och det är ständig fokusering på att pressa kostnader.  
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Datastöd 
Volvo Personvagnar använder affärssystemet SAP, som samordnar data 
från MPS-systemet med ekonomisystemet. Kalkylsystemet skickar även 
uppgifter i form av priser till MPS-systemet. 
 
För‐ och nackdelar med nuvarande metod 
De nackdelar Volvo Personvagnar upplever med dagens kalkyleringsmetod 
är att processen/produktionen och ekonomin inte går hand i hand. Det är 
svårt att i ekonomiska mått direkt se processförbättringar. Eftersom Volvo 
Personvagnar är låsta av kostnadskonton, sker endast mätning från år till år. 
Det är vid jämförelse mellan åren som en eventuell minskning av 
kostnadsmassan kan kopplas samman med rationaliseringar gjorda under 
året.  

 
”Men det går inte att direkt peka ut vad som har hänt med hjälp av kalkyler 

eller kostnadsstyrning.” 
Controller, 2005 

 
Volvo Personvagnar upplever ändå att dagens kalkylmetod är bra. Det är en 
stor fördel om controllern väl känner till produktionen då komponenterna 
ska prissättas, eftersom allt inte syns i produktkalkylen.  
 
Kalkylernas användningsområde 
Kalkylerna används till att sätta internpriser och lagervärdering. Däremot 
används inte kalkylerna som sådana för att kommunicera ekonomiskt 
tänkande. Istället mäts utfall mot budget och avvikelser spåras. Det är med 
hjälp av avvikelseanalyser som kostnadsmedvetenheten sprids. Kalkylernas 
användningsområde har inte förändrats något de senaste åren.  
 
Måste produktionsförändringar följas av kalkylförändringar? 
 

”Vet ej” 
Controller (2005) 

 
Volvo personvagnar vet inte om det verkligen är nödvändigt för kalkylerna 
att förändras då produktionen förändras. Det är en fråga som aldrig 
diskuterats. 
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Vad används istället för att mäta produktionsprocessen? 
Processförbättringar mäts genom att jämföra omkostnadsmassan från år till 
år. I produktionen mäts även kronor/motor som utgår från verkligt utfall 
och kan därför klassificeras som en efterkalkyl. Förutom kostnadsmått mäts 
timmar/motor, vilket kan ses som ett produktivitetsmått. Vidare används ett 
styrkort, KLEMM, som står för kvalitet, ledtid, ekonomi, medarbetare och 
miljö. I styrkortet har ekonomi kommit i fokus eftersom Volvo 
Personvagnar har begränsat med resurser, vilket i vissa fall lägger hinder. 
Utnyttjandegrader mäts också på tyngre tillverkningsmaskiner för att se att 
de håller hög kapacitet. 
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4.8 Sammanfattning av fallföretagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 3: Sammanfattning av fallföretagen

BT 

Scania 

SAAB 
Auto 

SAAB  
Power 

  Underlev 

Volvo LV 

Volvo 
PV 

FTG 
Prod. 

Process 
Kalk. 

Metod 
Integ.
Datas

Fördelar/
Nackdel.

Anv. 
område

Vad anv. 
istället 

 
Påläggskalkyl 
 
Standardkost.n 

Nej Enkel 
Logisk 
 
Felakt. prod.pris 
Dåliga efterkalkyler 

Kundorder 
Kanban 
Linje-tillv. 
Modularisera 
Förb. Grupper 

 
Marginalaffär 
Utv. Projekt 
Prod.pris 
Lagervärd. 
Redovisning 

Ja, anpassning 
krävs 

Produktivitet 
Kvalitet 
Lev-säkerhet 

Ja ABC Kundorder 
Förb. Grupper 
Kanban 
Linje-tillv. 

Kundorder 
EDI 
Linje-tillv. 
Kanban 

Bidragskalkyl 
 
Standardkost. 

Ja Lätt att förstå 
Flexibel 
 
Ledtid, mäts ej 
Resursspårn. ej 
möjligt 

Löpande uppfölj. 
Avvikelseanalys 
Produkt pris 
Kassaktioner 
Lagervärdering 
Kostnads- 
medvetenhet 

Ja, anpassning 
krävs 

Produktivitet 
Kvalitet 
Effektivitet 

Påläggskalkyl 
 
Standardkostn 
 
Målkostnads-
kalkylering

Ja Resursspårning 
är ej möjlig 

Prod.kostnad 
Lagervärde 
KSV 
Budget & forecast 

Nej  
Produktivitet 
Kvalitet 

Kundorder 
Sekvens 
Pull 
Kanban 

Påläggskalkyl 
 
Standardkostn 

Ja Enkel 
 
Problem vid 
volymförändring 

Transferpriser 
Kostnadsutveckl. 
Avvikelseanalys 

Beror på hur  
stor 
förändringen 
 är  

 
Produktivitet  
Utnyttjandegrad 

Speglar verkligheten 
bra 
 
Stelt 
Dåliga förkalkyler 
Kräver mkt arbete 

Kostnads- 
Uppföljning 
 
 

Ja Produktivitet 
Kvalitet 
Utnyttjandegrad 
Kundstörningar 

Kortare ledtid 
Linje-tillv. 
Kanban 
Pull 

Påläggskalkyl 
 
Standardkost. 

Ja Kommunikativ 
Sprider kostnads- 
medvetenhet 
 
Svårt med PIA 

Kostnadsuppföljn. 
Beslutsunderlag 
Jämförelse mellan 
avdelningar 
Kostnads-
medvetenhet 

Nej Produktivitet 
Kvalitet 
Årets resultat 
LOH &  
Lagervärde 

Kundorder 
Sekvens 

Påläggskalkyl 
 
Standardkostn 

Ja Processförändring  
syns ej 
Produktion & ek. 
går ej hand 
i hand

Internpriser 
Lagervärde 
Avvikelseanalys 

Vet ej Produktivitet 
Kvalitet & Ledtid 
Utnyttjandegrad 

Kanban 
Linje-tillv 
Sekvens 

 

Krävs 
kalkyl- 

förändr. 
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Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med 
det gamla sättet att tänka” 

 

     Albert Einstein 
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5. Analys 
I analysen som följer knyter vi samman vår empiri med de teorier som 
presenterats i tidigare kapitel. Nedan följer en diskussion gällande 
kalkylproblemen samt ett försök att förklara och förstå hur 
tillverkningsprocesser kan mätas. För att göra kapitlet lättläst har vi valt 
att följa samma struktur i analysen som i empirin. Slutligen har vi valt att i 
analyskapitlet kombinera den empiriska och teoretiska analysen.  
 

5.1 Produktionsprocesser 
De fallföretag vi studerat strävar mot att tillverka enligt filosofin Lean 
Production. Dock är det inget företag som lyckats uppnå alla ingående 
delar i Lean Production, eftersom det är en ständigt pågående process av 
förbättringar. Womack & Jones (2003) beskriver filosofin utifrån fem 
principer, där pull är det kriterium som vi tycker är mest framträdande hos 
fallföretagen. Tillverkningen är kundorderstyrd och delar av produktionen 
är sammanlänkad med hjälp av Kanban-system. Eftersom företagen främst 
fokuserar på att öka produktiviteten och balansera flöden, är det viktigt att 
ha råvaror i lager och därför prioriteras inte en sänkning av lagernivåerna. 
Lagernivåer blir dock automatiskt lägre i samband med att 
leveransfrekvenser och batchstorlekar minskar.  
 
Womack & Jones (2003) menar att montering bör ske i flödesgrupper vid 
Lean Production och att linjetillverkningen hör till traditionella 
masstillverkningsprinciper. En majoritet av fallföretagen tillämpade ändå 
linjetillverkning, vilket kan ses som en modifikation av filosofin Lean 
Production. Viktiga byggstenar i Lean Production är kundorderstyrd 
tillverkning i form av pull och Kanban-system. Enligt Olhager (2000) 
fungerar både linjetillverkning och Kanban-system bäst på standardiserade 
produkter med hög och jämn efterfrågan. Vi tror därför att fallföretagen har 
anpassat produktionsprocessen till linjetillverkning för att med hjälp av 
Kanban-system få ett bättre flöde och därmed en högre produktivitet. 
 
Vidare drar vi slutsatsen att de flesta företagen fokuserar på sin egen 
tillverkningsprocess och inte ser lika mycket på hela värdekedjan, vilket 
Womack & Jones (2003) förespråkar. Det tror vi kan bero på att 
respondenterna har sin organisatoriska tillhörighet nära produktionen. Den 
japanska affärskulturen bygger enligt Cusumano & Nobeoka (1998) på 
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långsiktiga relationer, där nära samarbete med underleverantörer är viktigt. 
Fallföretagen i vår studie är däremot inte lika öppna mot sina leverantörer 
och kunder i värdekedjan. Underleverantören valde att vara anonym, vilket 
stödjer det faktum att öppenheten inom den svenska fordonsindustrin inte 
är att jämföra med den japanska. Användandet av EDI är enligt Womack & 
Jones (2003) ett steg närmare en mer öppen relation mellan leverantör och 
kund. Den underleverantör vi intervjuade använder sig av EDI framåt i 
kedjan mot sina kunder, för att förbättra värdekedjan. Även användandet av 
extern Kanban är ett steg mot en mer öppen relation mellan leverantör och 
kund. Tre av de undersökta fallföretagen använder sig av extern Kanban ut 
mot underleverantörer, vilket kan ses som en anpassning i enlighet med 
Lean Production. 
 
Alla företag vi har studerat har gjort benchmarking mot Toyota för att 
införa Lean Production, men enligt Fujimoto (1999) är svårt att imitera 
interna resurser och rutiner. Det som gör Toyota till världens ledande 
företag är de interna resurserna och därför kan det vara svårt för övriga 
företag att implementera filosofin fullt ut. Lean-filosofin förespråkar inte 
benchmarking, utan menar att ett högre resultat bör nås av ständiga interna 
förbättringar. Vi tror därför att övergången till linjetillverkning är en 
anpassning av filosofin för att vara bättre lämpad till västvärldens rutiner.  
 
Med resonemangen ovan kan vi dra slutsatsen att vi har gjort ett korrekt 
urval av fallföretag, eftersom alla tillverkar enligt Lean Production. Genom 
ett korrekt urval har vi möjliggjort en vidare analys av kalkylmetoder i 
kombination med Lean Production filosofin. 
 

5.2 Befintlig kalkylmetod 
Vi har valt att lyfta fram två teoretiska angreppssätt som har uppkommit till 
följd av Relevance Lost-debatten. Som direkt följd av debatten 
presenterade Cooper (1988) en ny typ av självkostnadskalkyl, ABC. Syftet 
med ABC är att mer exakt försöka mäta verksamheten, genom att 
identifiera aktiviteter och kostnadsdrivare. Vidare innebär ABC-kalkylen 
att ekonomifunktionen får en större och mer betydelsefull roll. Med tidens 
utveckling har det uppstått en prispress till följd av hårdare konkurrens. 
Utifrån detta har Ax (1997) utarbetat en alternativ metod där produktionen 
står mer i centrum och där kalkylerna bör anpassas därefter. Ax (1997) 
förespråkar därför en förenkling av kalkylerna och att de ska användas som 
verktyg för att motivera de anställda till förbättra produktionen och öka 
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kostnadsmedvetenheten. I den analys som följer har även vi 
uppmärksammat att fallföretagen valt att gå olika vägar. I grund och botten 
anser vi att alla fallföretagen är produktionsinriktade och det därmed är det 
resurserna som avgör vilken roll kalkyleringen får.   
Trots Relevance Lost-debatten är det fortfarande få företag som ändrat sina 
kalkylmetoder. Endast ett av fallföretagen har helt förändrat sin 
kalkylmetod, vilket Ax (1997) benämner som en strukturell förändring. 
Sedan år 2000 använder sig Scania av ABC-kalkyler, för att mer exakt 
försöka fånga de aktiviteter som sker i fabriken. Även om 
aktivitetstänkandet används i motorfabriken, fördelas alla omkostnader ut 
med hjälp av maskintid som fördelningsnyckel. Det resulterar i att ABC-
kalkylerna inte helt kommer till sin rätt och därmed inte ger det resultat 
som Cooper & Kaplan (1989) förespråkar i teorin.  
 
Även om resterande företag fortfarande använder sig av traditionell 
kalkylering har alla i början på 90-talet haft diskussioner angående 
införande av ABC-kalkylering. Införande av ABC ansågs vara för resurs- 
och tidskrävande, vilket är anledningen till att majoriteten av aktörerna 
inom fordonsindustrin har tagit avstånd från metoden. Komplexiteten är 
enligt Malmi (1997) den största anledningen till att ABC inte har fått 
ordentlig genomslagskraft. Ytterligare svårigheter med att införa ABC tror 
vi, i enlighet med Ax & Ask (1995), kan bero på att goda förebilder saknas 
samt att externredovisningssystemet försvårar en förändring. Ask & Ax 
(1995) menar att kalkyleringen inte har utvecklats då störst fokus ägnats åt 
externredovisningen. Volvo Personvagnar ansåg att 
externredovisningssystemet satte hinder för att ändra om kalkylmetoden. 
Fallföretagen är låsta till sina kostnadsställen i redovisningen, vilket gör det 
svårare att mäta aktiviteter i form av en ABC-kalkyl. Ytterligare en viktig 
faktor till att fallföretagen har fortsatt med traditionella kalkyler, tror vi är 
den kostnadspress som är i fokus bland aktörerna inom fordonsindustrin. I 
ett sådant läge blir oftast stödfunktioner såsom ekonomi den enhet som 
drabbas av nedskärningar.  
 
En majoritet av respondenterna menar dock att ABC-diskussionerna gav 
många bra tankeställare och att de var till nytta i de traditionella kalkylerna. 
Det är framför allt Volvo Lastvagnar som verkar har tagit till sig mest av 
aktivitetstänkandet och tillämpar det i den traditionella kalkylmetoden. De 
utgår från en karta över tillverkningsprocessen när omkostnader fördelas. 
Produktionskartan synliggör aktiviteter som äger rum i fabriken och sedan 
framarbetas vad som driver kostnader i aktiviteterna, vilket i sin tur ger 
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vägledning om hur omkostnader kan fördelas. Volvo Lastvagnar är därför 
det fallföretag som använder sig av flest differentierade fördelningsnycklar. 
Även om Volvo Lastvagnar tagit lärdom av ABC-metoden är de ändå helt 
emot att till fullo införa ett ABC-system. Alla respondenterna är även 
överens om att ABC passar bättre i den del av företaget som ligger närmare 
slutkunden. Anledningen till detta är att ABC möjliggör beräkningar över 
lönsamma och olönsamma kunder. Ytterligare en nackdel som fallföretagen 
lyfter fram med ABC-metoden är att den främst går att använda som 
efterkalkyl. 
 
Underleverantören tillämpar varken traditionell själkostnadskalkyl eller 
ABC-kalkylering på grund av svårigheten att fördela omkostnader som 
ständigt förändras. Istället har de valt att använda bidragskalkylering och 
helt bortse från omkostnaderna. Det är en klar förbättring av kalkylen men 
vi är dock tveksamma över om det löser några problem, eftersom 
omkostnaderna läggs utanför produktkalkylerna utan att djupare analyseras. 
  
Standardkostnader 
Vad Ax (1997) inte anser sig vara passande i en Lean Production miljö är 
användningen av standardkostnader. Trots detta använder sig en majoritet 
av fallföretagen av standardkostnader. I samband med det blir 
avvikelseanalyser ett viktigt moment för controllern. Enligt Kaplan & 
Johnsson (1987) är det en av tre negativa följder med den traditionella 
kalkyleringen. Istället för att fokusera på vad som är viktigt i stunden, sker 
uppföljningen för sent för att kunna korrigera fel. Fallföretagen tyckte inte 
att användandet av standardkostnader är något större problem i 
kalkyleringen. BT ansåg det däremot som en nackdel att fastställa 
standardkostnader på årsbasis eftersom kalkylen fryses och blir därmed stel 
och oflexibel för förändringar. Ytterligare svårigheter som uppkom i 
samband med kalkylering är budgetering av försäljningsvolym. Scania var 
det enda fallföretaget som använde sig av verkliga kostnader, eftersom de 
har ett avancerat datasystem som kan hantera all kostnadsinformation i 
realtid.  
 
Målkostnadskalkylering 
Enligt Ask & Ax (1995) använder den japanska fordonsindustrin två 
alternativa kalkylmetoder, målkostnads- och kaizenkalkylering. Den senare 
kalkylmetoden används i tillverkningsstadiet medan målkostnads-
kalkylering förekommer på utvecklingsstadiet. Alla fallföretag använder 
sig till viss del av målkostnadskalkylering, eftersom pris mot kund sätts 
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efter marknaden. Det är ett ytterligare tecken på anpassning av 
kalkyleringen i enlighet med Lean Production. Dock är vi tveksamma över 
om målkostnadskalkylering används fullt ut eftersom många fallföretag 
påpekade att prissättning och kostnadskalkyler inte samverkar utan är två 
separata delar.  
 
När Saab Automobile prissätter en bil ut mot kund, utgår de från priset för 
en konkurrents bil och sätter sitt pris strax under. Utifrån konkurrentens 
pris utarbetar Saab Automobile alternativa tillvägagångssätt för att kunna 
pressa kostnader och därmed få en vinstmarginal. Vi tror att Saab 
Automobile har extra press på sig att hålla ett lägre pris än konkurrenterna 
med tanke på att de har gått med förlust under en lång period. För att kunna 
hålla ett lägre pris än konkurrenterna och ändå gå med vinst, krävs ett 
ständigt förbättringsarbete i tillverkningsprocessen för att pressa kostnader. 
Saab Automobiles arbetssätt kan liknas vid vad Ask & Ax (1995) tar upp i 
sin beskrivning av Kaizen-kalkylering.  
 

5.2.1 Detaljnivå 
Istället för att försöka mäta exakt vad saker och ting kostar, har kalkylerna 
generellt sätt minskat i detaljnivå bland fallföretagen. Enkla kalkyler är 
även något som Ax (1997) förespråkar. En lägre detaljnivå ser vi som en 
form av anpassning av kalkylerna, som skulle kunna vara en följd av 
övergången till Lean Production. Ax (1997) benämner en anpassning i 
befintlig kalkyl som en icke-strukturell förändring. Ett undantag från detta 
är Volvo Lastvagnar som har valt att göra påläggen mer specifika och öka 
detaljnivån i kalkylerna. Det är egentligen inget önskemål från 
ledningsnivån utan mer ett val av den controllern vi intervjuade, för att på 
ett mer rättvisande sätt kunna påvisa vad saker och ting kostar i 
tillverkningen. En mer detaljerad kalkyl är även något som har efterfrågats 
från produktionen.  
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Figur 7: Modell över kalkylförändringar 

 
Volvo Lastvagnar och Scania är de fallföretag som har ökat detaljnivån i 
kalkylerna. Vi drar därför slutsatsen att dessa fallföretag i högre grad har 
följt vad Cooper (1988) anser vara den korrekta vägen. Med andra ord har 
kalkylerna blivit mer detaljerade för att på så vis mäta verksamheten på ett 
bättre sätt. Volvo Lastvagnar använder sig fortfarande av en traditionell 
självkostnadskalkyl, men tillämpar ett aktivitetstänkande. Eftersom 
detaljnivån har ökat i befintlig kalkylmetod kan förändringen enligt Ax 
(1997) ses som en icke-strukturell förändring. Scania däremot har övergått 
till att använda ABC, vilket enligt Ax (1997) kännetecknas som en 
strukturell förändring. Att detaljnivån har ökat för Volvo Lastvagnar och 
Scania tror vi kan bero på att de är företag med bra ekonomiska resultat och 
att de därmed har resurser för att implementera avancerade datasystem. 
Resterande fallföretag har mer eller mindre minskat detaljnivån i 
kalkylerna. Båda Saab-bolagen påpekar under intervjuerna att kalkylerna 
har förenklats på grund av rationaliseringar som är till följd av negativa 
resultat. Även Volvo Personvagnar menar att rationaliseringar är i fokus för 
att förbättra resultaten.  
 
Underleverantören har också minskat detaljnivån i kalkylerna i samband 
med att de bytte ut sin påläggskalkyl mot en bidragskalkyl. De såg 
svårigheter med att fördela omkostnader och valde därför att inte lägga 
någon vikt vid det. Problemet med omkostnadsfördelning är att 
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omkostnadsmassan förändras i samband med omvärldsförändringar och 
därför blir kalkylerna snabbt inaktuella. Ax (1997) förespråkar en enkel och 
rättvisande kalkyl i en Lean Production-miljö. Underleverantören har på så 
sätt anpassat sig till filosofin eftersom kalkylen har förenklats betydligt. En 
bidragskalkyl bortser från alla omkostnader och därför är vi tveksamma om 
kalkylen verkligen på ett rättvist och korrekt sätt speglar verkligheten. 
Slutligen har även BT Products förenklat sina kalkyler men vi tror att de 
kommer öka i detaljnivå igen, i samband med att BT Products inför ett nytt 
affärssystem som kopplar samma produktion och ekonomi. Vi tycker oss 
därför se ett mönster där de företag som går dåligt eller har extra hård 
kostnadspress har förenklat kalkylerna och minskat ned på 
detaljeringsnivån mer än övriga fallföretag. 
 

5.2.2 Datastöd 
Genom vår studie av den svenska fordonsindustrin anser vi att IT/IS-
system är en nödvändighet för att kunna följa upp och mäta en verksamhet. 
Ett avancerat datasystem är kostsamt att implementera och därför kan vi se 
en skillnad mellan små och stora aktörer. Alla fallföretag utom BT har ett 
affärssystem som integrerar ett flertal produktion- och ekonomisystem. 
Burns (2001) menar att dagens teknologi blivit en förutsättning för att 
möjliggöra en sammankoppling av olika system. BT Products har för 
tillfället inget affärssystem som binder samman ekonomi och produktion, 
men är på väg att implementera ett sådant. Vi tror att det finns en risk att 
företag som inte har ett till fullo implementerat system har en stor tilltro till 
datasystemen. Men vi är tveksamma om ett nytt affärssystem verkligen 
löser alla problem gällande kalkyleringen. Granlund (2001) hävdar att den 
största anledningen till att kalkylerna inte förändras är motståndet inom 
organisationen till förändring. Trots ett nytt affärssystem kvarstår alltså 
motståndet till förändring och därmed löser affärssystemet inte alla 
problem. Enligt Burns (2001) är ett affärssystem, som integrerar 
underliggande system, en förutsättning för att på bästa sätt kunna hantera 
information. Samtidigt kan ett avancerat datasystem lägga hinder i och med 
att det ofta är stelt och oflexibelt.  Det är ett problem som Scania upplever 
med sitt kalkylsystem Prodacapo. 
 

5.2.3 För‐ och Nackdelar med nuvarande kalkylmetod 
Majoriteten av fallföretagen har inte ändrat sina kalkylmetoder utan tycker 
den traditionella kalkyleringen fungerar bra, främst eftersom den är relativt 
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enkel. Det stöds av Ax (1997) som förespråkar en förenkling av kalkylerna 
i företag som tillverkar enligt Lean Production. Ytterligare en fördel som 
lyfts fram är att den traditionella kalkylmetoden är inarbetad. Det 
underlättar att kalkylera på samma sätt eftersom det möjliggör en 
jämförelse från år till år.  
 
Nackdelen som nästan alla lyfter fram är att det är svårt att exakt spåra var 
resurser förbrukas samt spåra till vilka produkter materialet hamnar. 
Ytterligare nackdelar som lyfts fram är att det är svårt att veta vilka 
produkter som suger extra resurser samt att mäta ledtider i kalkylerna. Det 
är just detta problem som lyfts fram av Kaplan & Johnson (1987) vilket är 
alltså idag, tjugo år efter Relevance Lost debattens uppkomst, fortfarande 
är ett problem inom tillverkningsindustrin. Ändå är det ingen som ändrat 
sina kalkylmetoder för att mer exakt fånga resursförbrukningar eftersom 
det anses vara ett allt för komplicerat arbete. Fallföretagen ställer sig 
undrande över om ett arbete för att mäta verkligheten i exakta mått kanske 
inte generar ett högre resultat. Istället upplevs det viktigare att fokusera på 
produktionen och tro på filosofin Lean Production. 
 
Scania är låst till månadskalkyler i sitt ABC-system Prodacapo och de har 
precis som Kaplan & Johnson (1987) uppmärksammat att 
kalkyleringsperioden på en månad är allt för kort. För att möjliggöra 
utläsning av strukturella förändringar bör mätperioden förlängas till ett år. 
Anledningen till att kalkylperioden på en månad kan upplevas för kort är 
att det inte uppfattar störningar såsom semester, jul och allmänna 
helgdagar. Förändringar som sådana syns endast om undersökningsobjektet 
har en mätperiod som sträcker sig över ett kalenderår. Kalkylerna kan 
sedan analyseras och jämföras från år till år och stämmas av mot verkliga 
kostnader. De övriga fallföretagen kan göra årliga avvikelseanalyser 
eftersom deras kalkyler byggs upp i Excel på årsbasis, och inte i separat 
kalkylsystem.  
 

5.3 Kalkylernas användningsområde 
Fallföretagen använder främst sina kalkyler som grund för 
externredovisningen i form av kostnad sålda varor, lagervärdering och för 
att bestämma produktkostnad. Kalkylavvikelser används även i viss grad 
för att sprida kostnadsmedvetenhet. Kalkylerna används också till viss del 
som beslutsunderlag till strategiska beslut, gällande vilka produkter som 
ska tillverkas. Vad fallföretagen använder kalkylerna till kan jämföras mot 
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vad Kaplan & Johnson (1987) anser att kalkyler bör klara av. Dock kvarstår 
frågan om det är lämpligt att använda kalkylerna som beslutsunderlag om 
de är schabloniserade och inte speglar verkligheten till fullo. Kaplan & 
Johnson (1987) menar att kalkyler bör kunna användas för att styra och 
mäta tillverkningsprocesser. Fallföretagen använder endast till viss del 
kalkyler till detta ändamål. Eftersom det är svårt att fånga 
tillverkningsprocesser via kalkyler kompletteras verksamhetsuppföljningen 
istället med operativa mått.  
 
Enligt en undersökning gjord av Ax & Ask (1997) använder cirka 70 
procent av de tillfrågade verkstadsindustriföretagen kalkyler som 
beslutsunderlag för val av tillverkningssätt. Inget fallföretag i vår studie 
säger sig använda kalkylerna som beslutsunderlag för val av 
tillverkningssätt, vilket kan ses som en anpassning av kalkylerna i samband 
med Lean Production. Ask & Ax (1995) menar att japanska 
fordonsindustrin anser att traditionella kalkyler är fullt tillräckliga om de 
används på rätt sätt, nämligen till att sprida kostnadsmedvetenhet och 
motivera de anställda. Underleverantören och Volvo Lastvagnar försöker 
att sprida kostnadsmedvetenhet i organisationen med hjälp av kalkylerna, 
vilket tyder på en anpassning i enlighet med Lean Production. Scania 
använder inte sina kalkyler för att sprida kostnadsmedvetenhet inom 
organisationen, utan använder istället ett balanserat styrkort för detta. 
Scania säger uttalat att kostnadsmedvetenheten sitter i väggarna på 
företaget. Detta kan vara anledningen till att de inte behöver använda 
kalkylerna till att sprida en kostnadsmedvetenhet som redan finns inom 
företaget.  
 
Fallföretagen använder sina kalkyler till ungefär samma saker idag som 
innan övergången till Lean Production. På samma sätt som kalkylerna har 
minskat i detaljnivå har även användandet av kalkylerna minskat över 
tiden. Kalkylerna väger inte lika tungt idag som de gjorde förr och 
produktpriser bestäms främst utifrån marknaden istället för att sättas utifrån 
produktkostnad plus pålägg. 
 

5.4 Måste produktionsförändringar följas av 
kalkylförändringar? 
Väldigt få företag ser en kalkylförändring som en naturlig följd på en 
processförändring i produktionen. Vi tror det kan bero på att 
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processförändringen är koncentrerad till den faktiska tillverkningen och 
ekonomi, som är en stödfunktion, blir inte påverkad i samma grad. Många 
fallföretag menar att det finns ett gap mellan produktion och ekonomi och 
eftersom ekonomi är en icke-värdeskapande aktivitet hamnar den i ofta i 
skymundan.  
 
Atkinson et al (1997) menar att kalkyleringen har två uppgifter, dels att 
hjälpa organisationen att förändras samt att ge signaler att processer inom 
organisationen bör förändras. Båda Saab-bolagen har under många år gått 
med förlust och därmed blir rationaliseringar på alla nivåer viktigt. 
Granlund (2001) hävdar att finansiella kriser för företag är en betydande 
orsak till att kalkylmetoden förändras.  Saab: s kalkyler har som sagt 
minskat i detaljnivå på grund av rationaliseringar. Däremot är vi 
tveksamma till om en lägre detaljnivå är rätt väg att gå, eftersom en 
förenklad kalkyl inte ger en lika rättvisande bild av verkligheten. Det kan 
istället bli svårt för företaget att veta vad de ska fokusera på för att bli 
vinstdrivande igen.  Istället menar Saab Automobile att de av erfarenhet vet 
vilka nyckeltal de ska fokusera på för att sänka kostnader. Vi tror att det 
finns en risk att företag i finansiell kris fokuserar på kostnadsbesparingar 
utan att egentligen veta hur kostnadsmassan förändras i samband med 
förändringar i tillverkningsprocessen, ett så kallat orsak-verkan samband.  
 
Om ett tydligare orsak-verkan samband kan uppdagas, anser vi att 
tillverkande företag lättare kan veta vad de ska fokusera på för att minska 
kostnader och öka lönsamheten. Ett tillvägagångssätt för att tydliggöra ett 
företags aktiviteter och dess kostnadsdrivare är Coopers (1988) ABC-
metod. För att tillämpa kalkylmetoden i styrningssyfte kan modellen 
modifieras enligt Figur 8. 
 



ANALYS 

   
94 (103) 

 

 
Figur 8: Alternativ ABC-modell – egen bearbetning av Ask & Ax (1995) s.63 

 
ABC-metoden har enligt Malmi (1997) inte fått genomslagskraft på grund 
av att implementeringen är komplex och resurskrävande. Ändå säger en 
majoritet av fallföretagen att ABC har bidragit med bra tankeställare och 
som controller är det viktigt att känna till vad som driver kostnader ute i 
verksamheten. Därför anser vi att tillverkande företag bör fundera i banor 
av aktiviteter och kostnadsdrivare utan att de nödvändigtvis behöver 
fördela ut omkostnader på produkt. Kalkylmodellens sista steg, att fördela 
omkostnader till produkt, försvinner därmed och graden av komplexitet 
minskar. En exakt fördelning av omkostnader till produkt anser vi inte vara 
nödvändig eftersom prissättning av produkter ändå sker utifrån marknaden. 
Vilket är en del av den japanska metoden målkostnadskalkylering. 
  
Trots att det enligt Kaplan & Johnsson (1987) är av ytterst vikt att veta vad 
som driver kostnader arbetar inte fallföretagen generellt sätt med att spåra 
aktiviteter och kostnadsdrivare. Den främsta anledningen tror vi som sagt 
är komplexiteten. Ytterligare en anledning kan vara att ekonomi kommer 
sist i prioriteringslistan inuti Toyotas Kaizen-hus. Istället är en säker 
tillverkning med hög kvalitet och hög leveransprecision i fokus. För att 
mäta detta används istället operativa mått som fångar verkligheten på ett 
mer rättvisande sätt. Fallföretagen menar att det inte alltid går att räkna 
hem allt i kronor och ören, utan en stor del av Lean Production är att tro på 
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filosofin. Ett liknande resonemang för Ax (1997) där han menar att 
kalkyler bör förenklas i en Lean Production-miljö, och istället bör fokus 
läggas på själva produktionen. Företagen anser att tillverkning i enlighet 
med Lean Production ger resultat i form av en ökad vinstutveckling. Det är 
däremot svårare att peka på exakt vilka förbättringar som har bidragit till 
det högre resultatet.  Burns & Vaivio (2001) lyfter fram ytterligare problem 
med att mäta en pågående process, såsom Lean Production, eftersom den 
inte har ett uttalat start och slutdatum. Istället för att förändra 
kalkylstrukturen väljer fallföretagen att endast att anpassa kalkylerna till 
det som skall mätas. Men det anses således inte nödvändigt att ändra om 
hela kalkylprocessen.  
 

5.5 Alternativa Mätmetoder 
Enligt Kaplan & Johnsson (1987) stöder inte traditionella 
kalkyleringsmetoder mått som produktivitet. Kalkylerna syftar istället till 
att minimera produktkostnad och är för aggregerade för att kunna användas 
till att öka produktiviteten. Produktivitet och ständiga förbättringar är 
viktiga mått för de företag vi har studerat, vilka inte främst mäts med hjälp 
av kalkylerna utan med hjälp av operativa mått.   
 
Genomgående bland våra fallföretag är produktivitet och kvalitet de 
viktigaste icke-ekonomiska måtten. Produktivitet är inte en uttalad del av 
Kaizen-huset, men däremot syftar hela filosofin Lean Production till att öka 
produktivitet. Produktivitet kan definieras på olika sätt och mätas på olika 
saker. Ett tecken på det är fallföretagens egna definitioner på produktivitet 
som i viss grad skiljer sig åt. De vanligaste definitionerna är 
timmar/tillverkad enhet, närvarotid/produktionstid och tillverkade 
enheter/anställd. De två första är tidsmått vilket enligt Olhager (2000) är ett 
sätt att mäta produktiviteten på tillverkningsprocessen. Vi drar därför 
slutsatsen att produktivitet inte endast behöver vara ett funktionsmått utan 
även kan vara ett processmått. 
  
Kvalitet ses som ett viktigt mått eftersom värdet ut mot kund ökar och 
därmed också försäljningsintäkterna. Likaså är kvalitet den näst viktigaste 
punkten i Kaizen-husets prioriteringslista. Som komplement till kalkyler 
använder flera av företagen sig av styrkort innehållande mått som kvalitet, 
medarbetare, säkerhet, leveransprecision. Leveransprecisionen är enligt 
Olhager (2000) ett mått på att rätt typ av produkt levereras enligt 
överenskommen tid utan några fel eller brister. På det sättet är 
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leveransprecision och kvalitet delvis sammankopplade mått.  
 
Även utnyttjandegrad är ett viktigt mått för vissa fallföretag. Måttet står 
inte i samklang med Lean Production eftersom det är ett funktionsmått som 
passar bättre i mer traditionell funktionsorienterad tillverkning. Måttet 
utnyttjandegrad kan leda till att tillverkningstakten endast höjs för att hålla 
full beläggning på en tillverkningsmaskin. De företag som använder sig av 
måttet utnyttjandegrad är främst motorfabrikerna inom fordonsindustrin, 
eftersom de har en tyngre produktionsprocess innan motorn monteras 
samman. 
 
Sammanfattningsvis använder alla fallföretag icke-ekonomiska mått som 
komplement till kalkylerna. De viktigaste måtten för att utvärdera och styra 
tillverkningsprocessen är produktivitet och kvalitet 
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer vi att besvara de forskningsfrågor vilka vi ställde i 
det inledande kapitlet. För att följa samma upplägg genom hela 
magisteruppsatsen har vi valt att besvara frågorna i samma ordning som vi 
introducerade dem.  
 

Syfte: 
Vi syftar till att beskriva om och i sådana fall hur företag inom 

fordonsindustrin förändrar sina kalkyler efter en övergång till Lean 
Production. Vidare syftar vi till att förklara och förstå om kalkyler kan 

spegla tillverkningsprocesser, eller vad som kan användas istället. 
 

6.1 Förändras kalkylerna eller användningen av 
kalkylerna? 
 
Trots Relevance Lost-debatten och svårigheten att spåra resursförbrukning 
har kalkylmetoderna i den svenska fordonsindustrin generellt sätt inte 
genomgått någon strukturell förändring. De traditionella 
självkostnadskalkylerna som var populära innan övergången till Lean 
Production är fortfarande vanligt förekommande. Anledningen till att 
kalkylmetoderna inte har förändrats är att den svenska fordonsindustrin 
anser att traditionella kalkyler fungerar bra, med tanke på vad de används 
till. Generellt ställde fallföretagen sig kritiska till ABC-kalkylering på 
grund av komplexiteten av att implementera systemet. Till skillnad från 
dagens kalkyler, som är knutna till externredovisningssystemet, måste en 
ABC-kalkyl byggas upp från början genom att spåra aktiviteter och 
kostnadsdrivare via intervjuer med de anställda. Dagens IT/IS-lösningar 
borde kunna möjliggöra informationsinsamlingen och därmed underlätta en 
implementering. Men istället för att underlätta kan avancerade datasystem 
bli oflexibla och komplicerade att förstå och lära sig. 
 
De förändringar vi har uppmärksammat i den svenska fordonsindustrin är 
till största del av icke-strukturell karaktär, i form av att detaljnivån i 
kalkylerna generellt har blivit lägre. Figur 7 i analysen visar hur detaljnivån 
på kalkylerna har förändrats. Vi är därefter uppmärksammat att en lägre 
detaljnivå är mer förekommande hos företag med lägre lönsamhet. För att 
öka lönsamheten pressas kostnader i hela verksamheten och även ekonomi- 
och kalkylarbetet drabbas av rationaliseringen. Två av de mest lönsamma 
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huvudaktörerna i den svenska fordonsindustrin har däremot en något ökad 
detaljnivå i kalkylerna.  
 
Rationaliseringar i verksamheten gör att även användningen av kalkylerna 
generellt minskar. Inom den svenska fordonsindustrin används kalkylerna 
främst som grund för externredovisningen samt för att beräkna 
produktkostnader. Svenska fordonsindustrin använder inte kalkylerna för 
att motivera de anställda, däremot används kalkylerna till viss del för att 
sprida kostnadsmedvetenhet inom organisationen.  
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6.2 Är anpassning en förutsättning för att filosofin 
ska kunna realiseras fullt ut? 
 
Den svenska fordonsindustrin ser ingen tydlig koppling mellan val av 
kalkylmetod och produktionsfilosofier, såsom Lean Production. För att 
kunna realisera Lean Production är tron på filosofin viktigare än att kunna 
avspegla verkligheten i kronor och ören. Lean Production förespråkar ett 
ständigt förbättringsarbete som vi anser borde underlättas med hjälp av 
vetskapen om hur en förändring påverkar kostnadsmassan. Den enda 
befintliga kalkylmetod som kan spåra resursförbrukningar är en ABC-
kalkyl. Stora lönsamma aktörer inom den svenska fordonsindustrin har ett 
aktivitetstänkande. Dock använder de inte den teoretiska ABC- modellen 
tillfullo eftersom de inte har differentierade fördelningsnycklar som är 
relaterade till aktiviteterna. 
 
Sammanfattningsvis kan vår andra forskningsfråga ses från två perspektiv. 
Det första perspektivet är hämtat ur empirin där fallföretagen inte ser några 
incitament till att förändra kalkylmetoden i samband med att 
tillverkningsprocessen ändras. Det beror som sagt på att det är svårt och 
alldeles för tidskrävande att mäta verkligheten i kronor och ören. Därmed 
blir tron på filosofin Lean Production allt viktigare och fokus läggs på att 
öka produktiviteten och balansera flödet i produktionen. Det andra 
perspektivet utgår från teorin, där Cooper (1988) påpekar vikten av att mer 
exakt veta vad som driver kostnader inom verksamheten. Även vi anser att 
det vore en fördel, främst för företag som vill öka lönsamheten, att ha en 
tydligare bild över aktiviteter och kostnadsdrivare. Utifrån det 
resonemanget gav vi i analysen ett förslag på en förenklad ABC-
kalkylmetod, som kan användas för att styra tillverkningsprocesser istället 
för att bestämma produktkostnader. (se Figur 8) 
 
Slutligen tror vi att det krävs en kombination av Ax (1997) mer 
produktionsinriktade väg och Coopers (1988) aktivitetstänkande. De två 
perspektiven; en stark tro på filosofin Lean Production och vetskapen om 
vad som driver kostnader tror vi är en förutsättning för att filosofin ska 
kunna realiseras fullt ut.  
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6.3 Vad används som komplement till kalkylerna i 
Lean Production? 
 
I den svenska fordonsindustrin är det stort fokus på att pressa kostnader och 
att göra saker bättre. Kostnadspressen gör att en ny och mer 
verklighetstrogen kalkyl generellt bortprioriteras. Istället kompletteras 
kalkylerna med ett flertal icke-ekonomiska mått för att mäta förbättringar i 
tillverkningsprocessen. De viktigaste icke-ekonomiska måtten inom 
fordonsindustrin är produktivitet, kvalitet, leveransprecision och 
utnyttjandegrad.  
 
Genom studien av den svenska fordonsindustrin har vi modifierat 
Andersson & Aronssons (2002) modell över vilka mått som används som 
komplement till kalkylerna. I Figur 9 visar vi vad debatten Relevance Lost, 
tjugo år efter dess uppkomst, resulterat i inom den svenska 
fordonsindustrin. Efter övergången till processorienterad tillverkning, Lean 
Production, gjordes försök att implementera ABC-kalkyler. Eftersom det 
var ett för komplext arbete har kalkylerna istället generellt minskat både i 
detaljnivå och i användningsgrad. Istället kompletteras kalkyler med icke-
ekonomiska mått för att kunna mäta förbättringar i tillverkningsprocessen. 
 

 
Figur 9: Funktions- och processmatrisen. Egen bearbetning av Aronsson & Anderssons 
matris (2002) 
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Slutligen rekommenderar vi därför företag som tillverkar enligt Lean 
Production att komplettera kalkylerna med icke-ekonomiska mått. Vidare 
bör ett aktivitetstänkande genomsyra de traditionella kalkylerna för att 
uppmärksamma och sprida kostnadsmedvetenhet.  
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7. Kritiskt förhållningssätt 
 

 Övergång till Lean Production är en ständigt pågående process och 
det är därför svårt att veta en klar gräns när företagen började 
tillverka i enlighet med filosofin. 

 
 När har kalkylmetoder eller användningen av kalkylerna förändrats? 
Vi har inte utgått från någon förändringsmodell utan bara litat till 
våra kvalitativa intervjuer och våra respondenters svar. Vad en 
person ser som förändring behöver inte vara förändring för 
nästkommande respondent.  

 
 Vår intervjumall utformades till viss del med hjälp av den 
information vi fick genom vår förstudie på BT Products. 
Intervjumallen kan därför ha blivit vinklad utefter hur BT Products 
upplever sin kalkylering. Vi tror inte det har påverkat studien 
nämnvärt eftersom vi vid varje intervjutillfälle anpassade vår 
intervjumall och ställde spontana följdfrågor. Genom att använda en 
löst strukturerad intervjumall tror vi att vi har lyckats fånga 
respektive företags egna specifika kalkylmetoder. Ytterligare 
aspekter som vi tror kan påverka objektiviteten är att vi endast 
intervjuat en till tre personer inom respektive företag. Det finns 
därför en risk att respondentens svar inte helt speglar hela företagets 
uppfattning gällande kalkylering.  

 
 Allt eftersom vi har genomfört vår studie har vi fått en ökad 
förståelse för vårt undersökningsområde. Ordningen i vilken 
intervjuerna genomförts kan ha haft en viss inverkan på vår slutsats, 
eftersom vi haft mer kunskap om ämnet vid de senare intervjuerna. 
Vi har försökt motverka dessa olikheter genom att vi följde upp 
intervjuerna, framför allt de första, med eventuella frågor över 
telefon och e-post.  

 
 Under våra intervjuer har information kommit fram som vi inte 
direkt frågat efter. Informationen har varit till stor nytta för vår 
uppsats, men vi är medvetna om att det kan försvåra jämförelsen 
mellan fallföretagen. 
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8. Förslag till fortsatta studier 
 

 Studera BT Products vid implementering av affärssystem för att se 
om det blir några förändringar i kalkyleringen samt om 
affärssystemet löser de problem det inger förhoppning om. 

 
 På nära håll studera Scania och se i vilken grad de faktiskt använder 
sig av ABC-kalkylerings principer.  

 
 Upplever andra delar av tillverkningsindustrin det svårt att mäta 
tillverkningsprocesser, på samma sätt som företag inom den svenska 
fordonsindustrin som tillverkar enligt Lean Production 
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Bilaga 1 ‐ Ordlista 
 

ABC 
Activity-based costing är en modell för att realistiskt kalkylera kostnader, 
lönsamhet och produktivitet.  
 
Affärssystem 
IT-system som möjliggör kommunikation mellan underliggande 
datasystem. Exempel kan vara system för orderingång, lager, fakturering, 
materialplanering, inköp och logistik. Världens största affärssystem är 
tyska SAP. 
 
Batch 
En mängd produkter som tillverkas i grupp vid samma tillfälle, utan att 
tillverkningsmaskinen behöver ställas om. 
 
Bidragskalkyl 
Kalkylmetod som endast belastar produkten med direkta kostnader. 
Omkostnader fördelas inte ned på produkt utan ska istället täckas av ett 
täckningsbidrag. Kalkylen är lämplig som beslutsunderlag för om 
ytterligare tillverkning är lönsam vid ledig kapacitet. 
 
EDI 
EDI står för Electronic Data Interchange, och är ett system för att utbyta 
information mellan leverantör och kund. Datakommunikationen sker via en 
fast uppkoppling (till skillnad från Internet) och informationen rör 
produktions- och leveransdata. 
 
Effektivitet 
Att uppnå resultat med minsta möjliga resurser. Inre effektivitet är kopplat 
produktiviteten, hur effektiva företag är i sin produktion. Yttre effektivitet 
är kan istället kopplas samman med kundvärde. 
 
Flöde 
Förflyttning och förädling av råvaror mellan leverantörer, till dess att det 
blir en slutprodukt som når slutkund. Logistikens uppgift är att styra detta 
flöde genom hela värdekedjan. (se definition av logistik) 
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Funktionsorienterad tillverkning 
En funktionell layout innebär att maskiner med likartad funktion placeras i 
grupper. Risken för styr- och samordningsproblem kan öka och 
genomloppstiderna blir ofta långa. Funktionsorienterad tillverkning 
karakteriseras också av mycket planeringsarbete, hög kapitalbindning, och 
låg leveranssäkerhet.  
 
Kanban 
Ordagrant betyder Kanban ”litet kort” på japanska och är ett hjälpmedel för 
materialstyrning. Kanban-systemet är sammankopplat med Toyotas 
produktionsfilosofi, Lean Production, och passar för kundorderstyrd 
tillverkning.  
 
Ledtid 
Tid som förflyter från beställningspunkt till att produkten levererats till 
kund.  
 
Leveransprecision 
Sannolikhet att rätt produkt levereras till kund, anländer i rätt tid samt att 
produkten inte är defekt. 
 
Linjetillverkning 
Tillverkning utmed en lina som är konstruerad för en typ av produkt eller 
produktgrupp. Metoden är mest lämpad för standardprodukter med hög och 
jämn efterfrågan. Linjetillverkning tillåter höga tillverkningsvolymer men 
problem kan uppstå i form av en oflexibel produktion. 
 
Logistik 
Planera, implementera och kontrollera det ändamålsenliga, effektiva flödet 
och lagringen av produkter, tjänster och tillhörande information från 
ursprungspunkten till konsumtionspunkten, i syfte att möta kundens behov. 
 
Modulisera 
Anpassa komponenterna så att samma komponenter används i alla 
slutprodukter 
 
MPS 
MPS står för material och produktionsstyrning och är ett 
informationssystem för faktorer som på olika sätt påverkar 
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produktionsflödet, till exempel konstruktion, design, inköp, produktion och 
distribution.  
 
MRP 
MRP står för materials requirement planning, materialbehovsplanering, och 
är ett system för inplanering av nya inleveranser. 
 
Muda 
Muda är ett japanskt ord för slöseri och kan sammanfattas som alla 
aktiviteter som förbrukar resurser utan att skapa något värde. Exempel på 
detta kan vara fel i produktionen som måste korrigeras, produkter i lager 
som inte säljs samt onödiga steg i tillverkningen. (Womack & Jones 2003) 
 
Omkostnader 
Omkostnader är alla kostnader som inte direkt kan påföras en bestämd 
produkt. I självkostnadskalkyler fördelas omkostnader ut på produkt via 
med hjälp av fördelningsnycklar. 
 
Out-sourcing 
När ett företag låter ett annat företag tillverka dess produkter. Detta gäller 
ofta produkter eller tjänster som inte tillhör företagets kärnverksamhet.  
 
Oracle  Se affärssystem 
 
Process-orienterad tillverkning 
Även kallad tillverkningsprocess eller produktionsprocess genom vår 
magisteruppsats. Grupp av samverkan eller varandra påverkande aktiviteter 
som omformar insatser till utfall. 
 
Produktions- 
logistik Konsten att styra och utforma bland annat produktionslayout, 
produktionsutrustning, tillverkning, och kapacitetsutnyttjande för att uppnå 
en maximal produktionsekonomi. (Intelligent Logistik 2005) 
 
Produktivitet 
Ett mått på output i förhållande till input. 
 
Pull 
Annat namn för kundorderstyrd tillverkning där stationen framför ger order 
till stationen bakom..  
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SAP  Se affärssystem 
 
Sekvensläggning 
När föremål levereras i den ordning monteringen skall ske. 
 
Självkostnadskalkyl 
Kalkylmetod som innehåller både direkta kostnader och omkostnader. 
Syftet är att fördela alla kostnader ned på produkt. 
 
Standard- 
kostnader Kostnader vilka inte förändras med volymen, utan är desamma 
oavsett producerande mängd. 
 
Täckningsbidrag 
Skillnaden mellan intäkter och kostnader för en kund, en produkt eller 
produktgrupp i kronor. Den procentuella skillnaden kallas för 
täckningsgrad. 
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Bilaga 2 ‐ Systembild 
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Bilaga 3 ‐ Intervjumall 
 
Syfte:  
Vi syftar till att beskriva om och i sådana fall hur företag inom fordonsindustrin 
förändrar sina kalkyler efter en övergång till Lean Production. Vidare syftar vi till att 
förklara och förstå om kalkyler kan spegla tillverkningsprocesser, eller vad som kan 
användas istället.   
 
Problemformuleringar:  
Förändrar företag inom fordonsindustrin sina kalkylmetoder eller användningen av 
kalkylinformation efter övergången till Lean Production?  
 
Är anpassning av kalkyleringen en förutsättning för att filosofin ska kunna realiseras 
fullt ut? 
 
Vad används som komplement till kalkyler i en Lean Production-miljö? 

 
Frågor till produktionsansvarig 
 
1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Anser ni er tillverka i enlighet med Lean Logistics? 
- När skedde övergången till Lean? 

- Vad initierade förändringen i produktionen? 

 

3. Hur är er produktion planerad och hur ser ert produktionsflöde ut? 
- Sker montering i flödesgrupper eller i enlighet med linjetillverkning? 

- Om flödesgrupper, vad reglerar dessa? Är de kopplade till standardtider eller verklig 

takttid? 

- Sker montering i sekvenser?  

- Har era batchstorlekar minskat? 

 

4. Har lagernivåerna påverkats av ert processtänkande? 
- Finns buffertlager mellan stationerna för att motverka brist och understödja flödet? 

- Var har ni ert lager? Finns buffertlager i fabriken eller centralt? 

- Har er PIA minskat eller ökat? 
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5. Är er tillverkning kundorderstyrd enligt strategin Pull? 
- Använder ni er av Kanban-system? Om ja, är det externt eller internt? 

- Om externt? Gäller det alla leverantörer eller strategiskt viktiga? Beror det även på 

komponenttyp? 

 

6. Har några övriga förändringar skett i produktionen? 

 

7. Vilka typer av operativa mått använder ni er huvudsakligen av?  
- Mäter ni maskinutnyttjandegrad? 

- Hur har mått som produktivitet och leveranssäkerhet påverkats av övergången till Lean? 

- Mäter ni mer eller mindre i produktionen jämfört med förut? 

- Vilka svårigheter ser ni med att mäta förbättringar i produktionen? 

- Vem bestämmer vad som ska mätas? Centralt eller på produktionsnivå? 

 

8. Använder ni er av filosofier som Total Quality Management och 

Nollfelssträvan? 
- Hur stor procent fel upptäcks i tillverkade produkter? 

- Hur upptäcks dessa fel, via granskningsstationer eller under montering? 

- Finns förbättringsgrupper i monteringen? 

- Om ja, hur är dessa grupper sammanställda och hur fungerar arbetet 

- Rapporteras kvalitetsmått regelbundet till högre nivåer? 

 

9. Finns något datasystem som kopplar samman produktion och ekonomi? 
- Hur och när sker kommunikation mellan ekonomi - och produktionsfunktionen.  

- Hur många produktionsenheter stöder ekonomifunktionen? Centraliserat eller 

decentraliserat? 
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Frågor till Controller – gällande kalkylering 
 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Vilka kalkylmetoder använder ni Er av idag och skiljer de sig från tidigare 

metoder? (Om ABC gå till sidan 4) 
- Vilka typer av fördelningsnycklar använder ni Er av? Är de volymbaserade i form av 

direkt lön eller direkt material? 

- Har ni försökt spåra vad som orsakar en resursförbrukning? 

 

3. I vilken utsträckning använder ni Er av standardkostnader? 
- Till vad använder ni standardkostnader? 

- Hur ofta följs dessa standardkostnader upp? D v s hur ofta revideras kalkylerna? 

 

4. Vad ingår i tillverkningskostnaden? 
- Om ledtiden har minskat vid införandet av Lean, har det gett något utslag i 

produktkalkylerna? 

- Om yta har frigjorts vid minskning av lagernivåer, speglas det i era produktkalkyler. 

- Om nej på fråga 18 och 19, upplever ni det problematiskt att det inte speglas?  

- Finns några övriga förbättringar vid införandet av Lean som har gett utslag i 

kalkylerna? 

- Arbetar ni för kostnadsförbättringar? 

- Vilka kostnader arbetar ni med att sänka? Ex. lön, inköp osv?. 

- Har ni någon möjlighet att spåra kostnadsbesparingar ner till en specifik produkt? 

- Anser ni att kalkylerna ger tillräckliga incitament för att motivera ytterligare 

kostnadsbesparingar? 

 

5. Har Era omkostnader förändrats i förhållande till direkt lön?  
- Har andel omkostnader blivit högre? 

- Vilka omkostnader fördelas inte ned på produkt utan ska täckas av en marginal. 

 

6. Upplever ni några problem med Er kalkylering och har ni diskuterat lösningar på 

problemen? 
- Upplever ni det svårt att förändra kalkylsystemet? 

- Har ni influerats av ett ABC-tänkande? 

- Om ja, hur har ni tillämpat tänkandet i Era kalkyler? 

- Varför har ni inte implementerat ABC fullt ut? 
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- Använder ni Er av några andra kalkylmetoder, ex Target eller Kaizen Costing alt. egen 

metod?  

- Har Ni delat upp er redovisning i lönsamhet respektive processtyrning? 

 

7. Vad använder ni Era kalkyler till? 
- Används kalkylerna på några nya sätt efter övergången till Lean? 

- Tolkar ni kalkylinformationen annorlunda efter övergången till Lean? 

- Hur sätter ni priser på era produkter?  

- Vid prissättning på nya produkter, utgår Ni från kostnader för gamla/befintliga 

produkter eller utarbetar ni helt nytt pris? 

 

8. Finns något integrerat datasystem mellan produktion och ekonomi? 
- Om ja, hur samt till vad används det? 

- Vem sätter preferenserna? Ekonomi eller produktion?  

- Finns det ett nära samarbete mellan produktionsfunktionen och ekonomifunktionen? 

 

9. Anser Ni att en anpassning av kalkyleringen är en förutsättning för att filosofin 

Lean Logistics ska kunna realiseras fullt ut? 

 
Frågor till Controller – gällande ABC 
 

1. När och varför införde Ni ABC? 

2. Hur gick ni tillväga… 
- för att mäta aktiviteter, och deras förbrukning av resurser?  

- för att organisera arbetet vid införandet av ABC? 

 

3. Fullföljde Ni projektet? 
- Om ja, i vilken grad använder ni ABC?, Parallellt, partiellt? 

- Fanns det produkter som Ni uppfattade som lönsamma som med ABC inte var lika 

lönsamma? 

- Gjorde ni några andra upptäckter? 

 

4. Upplever ni att kalkylsystemet fångar upp processen Lean på ett bättre sätt? 

 

ÅTERVÄND TILL S. 3, FRÅGA NR 2 (m. undantag för några underfrågor till 

fråga nr 5) 
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Bilaga 4 – exempel på process 
 
Womack & Jones (2003) tar en flygresan mellan London och Kreta som ett exempel för 
att synliggöra vikten av processtänkande. Resenären efterfrågar själva flygresan från 
London till Kreta, ett hus att hyra i en veckas tid samt transport till och från huset. Det 
finns inte ett företag som säljer hela produkten utan istället får resenären själv ordna 
delarna i produkten och processen slutförs i samband med att resenären kontaktar ett 
antal organisationer: resebyrån som bokade flygbiljetter och huset på Kreta, taxiföretag 
för att ta sig från bostaden i Hereford till Londons flygplats, incheckning på båda 
flygplatser, säkerhetskontroller, tullstationer som kontrollerar passen, ansvariga för 
flygplatsen, flygplansföretagen, ansvariga för flygplanstrafiken, flygplatsens 
växlingskontor, bussföretaget som ordnade transport från flygplatsen till huset på Kreta 
samt företaget som äger huset som resenären hyr. 
 
Vidare beräknades den tidsåtgång som krävdes för att ta sig från bostaden i  Hereford 
till huset på Kreta. 
 

Total restid    13 h 
Tid av verklig förflyttelse   7 h (54 %) 
Kö- och väntetid   6 h 
Antal köer    10 st 
Antal tillfällen bagaget förflyttades  7 st 
Antal kontroller 
(alla innehållande samma frågor)  8 st 
Totalt antal steg i processen  23 st (alt. lista stegen i en bilaga) 
Womack & Jones (2003) s. 33-34 
 
Ringa resebyrån för att boka flyg och bostad på Kreta 
1. Mottaga flygbiljetter via post 
2. Ringa taxi för att boka färd mellan bostad i Hereford och Gatwick, London 
3. Vänta på taxin 
4. Lasta in bagaget i taxin 
5. Taxin kör till flygplatsen, och anländer två timmar före avgång 
6. Lasta av bagaget ur taxin 
7. Kö till flygplatsens växlingskontor 
8. Kö till incheckning 
9. Kö till säkerhetskontroll 
10. Kör till tullkontroll 
11. Vänta i avgångshallen 
12. Kö för att gå ombord på planet 
13. Vänta i flygplanet (30 min försening) 
14. Flygplanet rullar för avfärd 
15. Själva flygresan till Kreta (3 h) 
16. Flygplanet rullar in till rätt gate och väntan för att gå av 
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17. Väntan vid bagagebanden 
18. Kö till immigration 
19. Kö till tullkontroll 
20. Lasta på bagaget på bussen 
21. Väntan på att bussen ska åka 
22. Bussfärd till huset (ca 45 min) 
23. Lasta av bagaget ur bussen 
24. Väntan på att checka in i huset 
 
 
Problemet ligger inte i att det är så många företag involverade i processen utan det 
faktum att varje enhet/organisation gör sitt yttersta för att förbättra just sin funktion, 
utan att ha en överblick över helheten. Slutresultatet av produkten, att ta sig från punkt 
A till punkt B, blir en onödigt långsam process med mycket väntande och köande. Som 
tidigare nämnts beror upplevt värde på vilka förväntningar som finns på produkten. 
Eftersom det är allmänt känt med köer och långa väntetider vid resor förväntar sig 
kunden det och så länge som ytterligare förseningar inte uppstår kan ändå resenären 
känna sig nöjd. Här behöver företag sätta sig in i kundens situation för att nå nya värden 
för kunden. Womack & Jones (2003) ger förslag på processförbättringar genom helt nya 
lösningar. Företagen skulle kunna samarbeta att så resenären i samband med att 
flygbiljetterna kommer även får hemskickat bagagelappar, boarding-pass, 
taxibeställning, bussbiljetter och bekräftelse gällande bostadsreservation. Alternativt 
kan dessa papperskvitton ersättas med digital information, kopplat till resenärens 
kreditkort. Kan immigration på Kreta få dina uppgifter från flygplatsen i London, och 
använda sig av resenärens restid till att bestämma huruvida han kan bli insläppt i landet. 
Alla lösningar kanske inte är de mest kostnadseffektiva och det kan uppstå problem 
gällande samordning. Womack & Jones vill dock med hjälp av detta exempel illustrera 
att företag bör försöka se hela processen utifrån kundens synvinkel. Vidare bör de 
utarbeta kreativa förslag för att förbättra, inte bara delmoment utan, helheten för att 
ytterligare öka värdet för kunden. 
 
 

 

 

 

 

 


