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Sammanfattning 

Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete utfört på Volvo Aero Corporation 

(VAC) i Trollhättan. Arbetet behandlar produktkostnadsbegreppet på VAC.  

VAC misstänker att ogynnsamma kopplingar mellan parametrar för ekonomistyrning och 

produktionsstyrning på ett påtagligt sätt kan bidra till ineffektivt resursutnyttjande med bl.a. 

hög kapitalbindning som följd. Ett mätetal som påverkar både styrningen av ekonomi och 

produktion är produktkostnaden. Syftet med arbetet är initialt att kartlägga hur 

produktkostnaden beräknas på VAC, kombinerat med hur den används och påverkar 

styrningen av företaget. Utifrån identifierade problem presenteras därefter förslag på 

förbättringar av produktkostnadsdefinitionen, i syfte att få en mer rättvisande definition.  

Två typer av produktkostnader används på VAC, nämligen; standardproduktkostnad och 

det månatliga mätetalet löpande produktkostnad. Produktkostnaden inkluderar kostnaden 

för material, förädling och produkt- och tillverkningsstöd.  

Utifrån analys av VAC:s produktkostnader har följande iakttagelser gjorts;  

Identifierade problem 

- Produktkostnaden varierar med budgeterad beläggning; 

Produktkostnaden på VAC bestäms utifrån kostnaden för material och en 

timkostnad för bearbetning. Timkostnaden beror av totala omkostnader och 

budgeterad volym. Definitionen innebär att förändring av budgeterad beläggning på 

företaget påverkar produktkostnaderna. En hög budgeterad beläggning innebär 

minskade timkostnader, och därmed lägre produktkostnader. På samma sätt 

innebär en låg beläggning ökade produktkostnader. Definitionen resulterar i att 

förändring av produktkostnader mellan åren snarare är ett mått på förändring av 

beläggning än av faktiska kostnader. 

Vid konjunkturnedgång resulterar definitionen i att företagets produkter framstår 

som allt mindre lönsamma, vilket kan skapa en nedåtgående spiral där produkt efter 

produkt avvecklas med argumentet att de inte längre är lönsamma. 

Definitionen av produktkostnad resulterar i ett otillförlitligt mätetal, vilket gör att 

VAC egentligen inte känner till företagets ”sanna” produktkostnader. 

- Definitionen av produktkostnaden resulterar i timfokus snarare än kostnadsfokus; 

Att minska antalet bearbetningstimmar är positivt och möjliggör på sikt en 

kostnadsminskning, men att direkt koppla antalet bearbetningstimmar till 

produktkostnaden motiverar till suboptimering. Fokus hamnar på att minska den 

enskilda produktkostnaden snarare än att minska den totala kostnadsmassan. 

Resurser fokuseras alltså på att omfördela kostnader snarare än att arbeta med 

verkliga kostnadsminskningar. Vid försök att minska produktkostnaden är det 

därför viktigt att se hur det bidrar till att minska företagets totala omkostnader. Att 

lägga resurser på att minimera bearbetningstider är motiverat om det anses bidra till 
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att öka företagets vinst, dvs. primärt i flaskhalsoperationer, eller i högt belagda 

resurser som riskerar att bli flaskhalsar. 

- Produktkostnaden inkluderar ej kapitalbindning; 

Produktkostnaden beror av antalet bearbetningstimmar per produkt. Produktens 

totala ledtid påverkar inte, per definition, produktens värde. Från det att tillverkning 

av en produkt startar binder produkten kapital som kunde ha använts till 

investeringar i annan verksamhet. Definitionen av produktkostnaden medför därför 

att denna inte harmonierar med VAC:s strategiska mål, att minska 

kapitalbindningen (antal CCC-dagar).  

- Mätetalet löpande produktkostnad är missvisande; 

Den löpande produktkostnaden visar månatliga trender i bearbetningstid och 

materialkostnader, men bortser från ovanligt långa bearbetningstider och höga 

materialkostnader. Definitionen av mätetalet löpande produktkostnad gör att 

enskilda produkter med höga kostnader rensas bort, vilket idealiserar 

produktkostnaden.  

Mätetalet löpande produktkostnad mäter variationer i produktkostnad med 

avseende på den aggregerade förändringen av materialpris och bearbetningstid för 

utvalda produkter. Att presentera den aggregerade förändringen minskar 

transparensen och ger sämre förståelse för de faktiska kostnadsförändringarna. 

- Definitionen av mätetalet produktkostnad riskerar att bidra till mindre robusta 

processer; 

I teorin finns det en risk att arbetet med att minska operationstider resulterar i 

mindre robusta bearbetningsprocesser. Mindre robusta processer leder i sin tur till 

en ökad spridning, och alltså till fler produkter med ovanligt långa 

bearbetningstider. Enligt definitionen av mätetalet löpande produktkostnad 

inkluderas inte extrema produktkostnader i mätvärdet, mätetalet bortser alltså från 

långa bearbetningstider. Därför kan en minskning av den löpande 

produktkostnaden vara möjlig trots det att den faktiska genomsnittliga 

operationstiden ökar. Det finns därför en risk att den mindre lyckade definitionen 

av mätetalet produktkostnad kan ge vilseledande indikationer om 

förbättringsarbetets effekter, vilket riskerar att ge felaktiga styrsignaler.  

Rekommendationer  

Arbetet resulterar i ett antal rekommendationer till VAC, utgående ifrån de identifierade 

problemen ovan. Följande rekommenderas; 

- Beräkna produktkostnaden utifrån praktisk kapacitet; 

För att minska produktkostnadens påverkan av budgeterad beläggning kan 

produktkostnaden baseras på praktisk kapacitet. Den praktiska kapaciteten är en 

teoretisk maximal kapacitet minus ”normala händelser” (t.ex. förseningar, avbrott 

och underhåll) som begränsar den. 
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- Inför mätetalet ”outnyttjad kapacitetskostnad”; 

För att stödja användande av praktisk kapacitet bör VAC implementera mätetalet 

”outnyttjad kapacitetskostnad”. Mätetalet motiverar till högre utnyttjandegrad av 

företagets resurser och till minimering av de omkostnader som inte bidrar till att 

generera intäkter till företaget. 

- Fokusera på materialkostnad och bearbetningstid separat; 

Mätetalet löpande produktkostnad mäter den aggregerade förändringen av 

bearbetningstid och materialkostnad. Istället för att mäta löpande produktkostnad 

rekommenderas att bearbetningstid och materialkostnad mäts individuellt . 

- Fokusera på mätetalet produktivitet; 

Ett nytt mätetal är under implementering på VAC. Produktivitet mäts enligt 

omkostnader dividerat med antalet producerade enheter. VAC rekommenderas att 

satsa erforderliga resurser på att utveckla och implementera mätetalet, med syfte att 

säkerställa att mätetalet möter efterfrågan från alla plan på företaget.  

- Överväg att inkludera kapitalbindning i produktkostnaden; 

För att motivera till minskad kapitalbindning kan en ledtidskostnad adderas till 

produktkostnaden.  

- Undvik suboptimering och se till företagets totala lönsamhet; 

För att motivera fokus på lönsamhet skulle ekonomistyrningsmetoden Through-put 

Accounting kunna användas på företaget. Through-put Accounting fokuserar på tre 

mätetal, nämligen; genomströmning (~täckningsbidrag), investeringar (~bundet 

kapital) och operativa utgifter (~omkostnader). Målet är att maximera företagets 

täckningsbidrag, samtidigt som kostnaden för bundet kapital och omkostnader 

minimeras.  

- Minimera företagets kostnader; 

Företagets omkostnader kan minskas med hjälp av verktyget Cost Deployment. För 

att säkerställa att företagets mätetal stödjer företagets övergripande strategi kan 

verktyget Balanced Scorecard användas.  

Fallstudier 

Identifierade problem och rekommendationer är härledda genom analys av VAC:s 

produktkostnad. För att testa och validera framtagna rekommendationer och slutsatser har 

fallstudier av en specifik produkt och avdelning utförts. Fallstudierna omfattar bl.a. analys 

av förädlingskostnad, täckningsbidrag, produktkostnad baserad på praktisk kapacitet, 

effekten av avslutad tillverkning av aktuell produkt och produktkostnad inklusive 

ledtidskostnad.  
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Abstract 

This report is the result of a master thesis written at Volvo Aero Corporation (VAC), 

Trollhättan, Sweden. The master thesis is about the product cost definition at VAC.  

VAC suspects that disadvantageous connections between parameters for financial and 

production control can cause inefficient use of resources, with the effect of e.g. much tied 

up capital. Product cost is an economical measure which affects control of both finance 

and production.  

The purpose of this work is initially to define and map how the product cost is calculated at 

VAC, combined with how it is used and affects company decisions. The work continues 

with suggestions on how the product cost definition can be improved, with the purpose of 

creating a more correct product cost.  

VAC is using two types of product cost; production standard cost and a monthly product 

cost measure. Both product costs include the cost of material, manufacturing and product 

support. 

Identified Problems 

During the work several problems have been identified with the definition of both the 

production standard cost and the product cost measure, namely; 

- The product cost depends on the budgeted production volume; 

The cost of manufacturing and product support is calculated based on the total 

number of budgeted processing hours, for each department and product type. If 

the budgeted production volume is large, the total department cost is divided by a 

large number of hours, which results in a small hourly cost for manufacturing and 

product support. Consequently, the product cost depends on the annually budgeted 

volume, with the effect that changes in product cost are the result of changes in 

volume rather than actual costs.  

In times of economic downturn the product cost definition cause, what it seems 

like, less profitable products, with the potential effect that more and more products 

are being phased out. The effect is a negative trend, considering the company 

profitability.  

The definition of VAC’s product cost causes unreliable measures, with the effect 

that VAC does not know the company’s actual product costs.  

- The product cost definition results in focus on hours rather than on actual costs; 

The cost of manufacturing and product support is given as an hourly cost per 

processing hour. Therefore, reduction of the number of processing hours can be 

used as an incentive to decrease product costs. The definition motivates focus on 

minimizing single costs for specific operations rather than total costs. To reduce 

the number of processing hours is positive, though it is important to remember 

that this is not the primary purpose. The purpose of reducing the number of 
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processing hours is always to increase the company profitability, i.e. process time 

should be reduced primary in bottleneck operation.   

- The product cost do not include the cost of tied up capital; 

The product cost depends on the actual number of processing hours per product. 

According to the product cost definition, the product lead time do not affect the 

product cost. Consequently, the product cost definition do not harmonize with 

VAC’s strategic goal to reduce the amount of tied up capital (reduce the number of 

CCC-days).  

- The monthly product cost measure can be deceptive; 

The product cost measure is calculated according to a special method, a method 

which is defined in a way that the result of the measurement can be deceptive. 

According to the definition, the measurement excludes high product cost, which 

leads to an idealized (too low) product cost measure.  

The product cost measures monthly changes in product cost and is a function of 

aggregated changes in processing hours and direct material cost. To present the 

aggregate change leads to a measure which is more difficult to analyze and 

understand.  

- The definition of the product cost measure can cause less robust processes; 

- In theory, there is a risk that reduced processing time can cause less robust 

processes. In turn, less robust processes lead to larger dispersion, and therefore 

more products with unusually long processing time. The definition of the product 

cost measure does not include extreme product costs (caused by e.g. long 

processing time); therefore it is possible for the product cost measure to decrease 

while the actual processing time increases. Thus, there is a risk that the definition of 

the product cost measure can give misleading indications considering the effects of 

improvement work, which can cause false control signals.  

Recommendations 

The work results in a number of recommendations to VAC, based on the identified 

problems above. The following is recommended to VAC; 

- Calculate the product cost based on practical capacity; 

The cost of manufacturing and product support depends on the number of 

budgeted processing hours, which results in a product cost that varies with the 

annually budgeted volume. To reduce the effect of the annually budgeted volume 

on product cost, the product cost can be based on practical capacity. The practical 

capacity is a theoretical maximum capacity minus normal limiting factors.  

- Use the measure “unused capacity cost”; 

If the product cost is based on practical capacity, a capacity less than the practical 

results in that the number of products produced cannot justify the total costs. The 
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costs which are not an effect of product produced are called “unused capacity 

costs”. The new measure motivates reduction of costs which are not used to 

produce products, and to more efficient use of the actual capacity.  

- Focus on processing time and material cost separately; 

The monthly product cost measures the aggregated change in processing hours and 

direct material cost. Instead of measuring the monthly product cost, it is 

recommended to measure changes in number of processing hours and cost of 

material separately.  

- Focus on the productivity measure; 

A new type of measure is being implemented at VAC. The productivity measure is 

defined as total cost divided by number units produced. It is recommended that 

VAC allocates required resources on developing and implementing the measure, to 

assure that the measure satisfies request from all levels of the company.  

- Consider including the cost of tied up capital in the product cost definition; 

A cost of tied up capital can be added to the product cost, with the purpose of 

motivating to reduce tied up capital.  

- Avoid sub optimization and focus on profitability; 

The company’s main goal is to achieve high profitability. The usage of 

measurements, such as product cost, should facilitate striving towards the company 

main target, not optimizing an individual measure. To support the focus on 

profitability, VAC could apply the financial and production control system, 

Through-put Accounting. Through-put Accounting emphasizes the usage of three 

measures, namely; through-put, investments and operating expenses. The goal is to 

maximize through-put while minimizing the cost of investments and operating 

expenses. 

- Minimize costs; 

The operative expenses can be minimized with the cost reduction tool, Cost 

Deployment. To assure that the measures are consistent with the company main 

strategy, the tool Balances Scorecard can be used.  

Case Studies 

Identified problems and recommendations are based on analyses made on VAC’s product 

cost definition. To test and valid recommendations and conclusion, case studies of a 

specific product and department has been carried out. The case studies includes; analysis of 

manufacturing cost, contribution margin, product cost based on practical capacity, the 

effect of stopped production, and product cost including the cost of tied up capital.  

 

This report is written in Swedish.  
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Förkortningar 

Detta kapitel listar förkortningar använda i rapporten.  

 

ABC – Activity Based Costing 

BSC – Balanced Scorecard 

CCC – Cash Conversion Cycle - Kapitalbindning 

CPT – Central Produktionsteknik 

JIT – Just in Time 

LA – Lean Accounting 

LTA – Long Term Agreement 

MO – Materialomkostnad 

PT – Produktionstekniker 

RSP – Risk and Revenue Sharing Partner 

TA – Tjänstemannaavtal 

TAC – Through-put Accounting 

TBA – Time Based Accounting  

TBM – Time Based Manufacturing 

TCS – Traditional Costing System  

TO - Tillverkningsomkostnad 

VA – Verkstadsavtal 

VAC – Volvo Aero Corporation 

VPS – Volvo Production System 

VU – Verksamhetsutveckling 
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1 Inledning 

Inledningen syftar till att övergripande beskriva vad arbetet och rapporten handlar om. Kapitlet inleds med 

en bakgrund, vilken beskriver förutsättningarna för arbetet och dess relevans. Därefter förklaras arbetets 

syfte och mål. Inledningen avslutas med att översiktligt beskriva rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Volvo Aero Corporation (VAC) misstänker att ogynnsamma kopplingar mellan parametrar 

för ekonomistyrning och produktionsstyrning på ett påtagligt sätt kan bidra till ineffektivt 

resursutnyttjande med bl.a. hög kapitalbindning som följd. Ett mätetal som påverkar både 

styrningen av ekonomi och produktion är produktkostnaden. VAC har t.ex. sett att 

definitionen av företagets produktkostnad inte alltid harmonierar med VAC:s mål att 

minska kapitalbindningen. Produktkostnaden, och hur den bestäms, kan ha betydande 

inverkan vid bl.a. prioritering i produktionen, värdering av affärers lönsamhet och 

offertanbud.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är initialt att definiera och kartlägga hur produktkostnaden beräknas på 

VAC, kombinerat med hur den används och påverkar styrningen av företaget. Utifrån 

identifierade problem presenteras därefter förslag på förbättringar av 

produktkostnadsdefinitionen. Målsättningen är att den nya definitionen av 

produktkostnaden skall vara mer rättvisande än den befintliga, och därmed ha starkare 

koppling till VAC:s verkliga kostnader.  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet undersöker produktkostnaden för nytillverkning på VAC.  

Arbetet innefattar inte implementering av en framtagen alternativ produktkostnad. 

1.4 Disposition 

Rapporten tar inledande upp produktionstekniska och ekonomiska begrepp som behandlas 

i rapporten. Den teoretiska referensramen, kap.5 kan användas som uppslagsverk för 

teorier och koncept som läsaren önskar veta mer om. Ett annat alternativ är att inleda med 

att läsa den teoretiska referensramen för sedan från början läsa rapporten löpande från kap. 

1 till kap.11.  

Rapporten inleds med en inledning vilken beskriver bakgrunden till arbetet och dess syfte. 

Inledningen beskriver även rapportens upplägg och kapitelindelning.  
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Kapitel 2 beskriver Volvo Aero Corporation (VAC) som företag. Kapitlet behandlar 

varumärket Volvo, Volvokoncernen och VAC:s historik, organisation, produktion och 

produktsortiment.  

Kapitel 3 innehåller en problembeskrivning vilken utförligt beskriver bakgrunden till 

arbetet och dess relevans.  

Rapporten fortsätter med metodbeskrivning, vilken är indelad i vetenskapligt 

förhållningssätt, datainsamlingsmetoder och kvalitetsanalys.   

Kapitel 5 innehåller den teoretiska referensramen för arbetet och beskriver koncept och 

teorier som anses relevanta för arbetet. Den teoretiska referensramen berör bl.a. 

produktkostnad, produktionsstrategier, ekonomistyrning, marginalkostnad, kapitalbindning 

och mätetal.  

Kapitel 6 är en nulägesbeskrivning av hur produktkostnad definieras och används på VAC. 

Kapitlet behandlar även begreppet marginalkostnad och mätetalet produktivitet. 

Kapitel 7 innehåller analys av nulägesbeskrivningen i kapitel 6. Analysen omfattar 

begreppen produktkostnad, produktivitet och marginalkostnad. 

Kapitel 8 presenterar fallstudier som utförts under arbetet, med syfte att skapa djupare 

förståelse för hur begreppet produktkostnad används på VAC. 

Kapitel 9 är en sammanfattande analys av arbetet, vilken inkluderar nulägesbeskrivning och 

fallstudier.  

Kapitel 10 presenterar identifierade problem med definitionen av VAC:s produktkostnad.  

Kapitel 11 avslutar med att presentera rekommendationer och slutsatser av arbetet.  

Avslutande redovisas en lista på relevant litteratur inom ämnesområdet.   
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2 Företagspresentation 

Kapitlet inleds med en beskrivning av Volvokoncernen, vilken Volvo Aero Corporation (VAC) tillhör. 

Därefter beskrivs VAC som företag, vilket innefattar bl.a. företagets organisationsstruktur, historik och 

produktsortiment.  

2.1 Varumärket Volvo 

Volvo grundades som ett dotterbolag till kullagertillverkaren SKF år 1915. Den 24 april, 

1924 rullade den första Volvobilen ut ur fabriken på Hissingen i Göteborg. [1] Volvo har 

alltså under drygt 80 år tillverkat transportrelaterade produkter och tjänster. Varumärket 

Volvo delas idag in i Volvokoncernen och Volvo Personvagnar. [2] 

2.2 Volvokoncernen  

Volvokoncernen består av 9 olika affärsområden; Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Mack 

Trucks, Nissan Diesel, Bussar, Anläggningsmaskiner, Volvo Penta, Volvo Aero och 

Financial Services. Volvokoncernen (AB Volvo) innefattar även stödfunktioner till de olika 

affärsområdena, t.ex. Volvo Powertrain, Volvo Parts, Volvo Technology, Volvo Logistics 

och Volvo Information Technology. [3] 

 

 
Figur 1 – Organisationsträd AB Volvo 

År 2008 uppgick den totala omsättningen för Volvokoncernen till 304 Mdr SEK. Volvo 

Lastvagnar stod för majoriteten av omsättningen, 67 %. Det näst största affärsområdet 

inom koncernen var anläggningsmaskiner, 18 %. Volvo Aero stod år 2008 för 2 % av 

Volvokoncernens totala omsättning. [3] 
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Majoriteten av Volvokoncernens försäljning och medarbetare finns i Europa. 

Omsättningen i Europa uppgick år 2008 till 52 % av den totala omsättningen och 60 % av 

koncernens medarbetare arbetar i Europa. Totalt hade Volvokoncernen år 2008 ca 100 000 

medarbetare världen över.  [3] 

2.3 Volvo Aero 

Volvo Aero är i dagsläget (hösten 2009) involverade i utvecklingsprojekt och tillverkning 

som involverar bl.a.; gasturbiner, militära flygmotorer, civila flygmotorer och raketmotorer. 

För Volvo Aero är även service och underhåll viktiga verksamheter, vilket inkluderar 

försäljning av reservdelar och underhåll av flygplansmotorer. [4] År 2008 hade Volvo Aero 

en omsättning på 7448 Mkr och totalt hade företaget 3250 anställda. Volvo Aero har sitt 

huvudkontor i Trollhättan, Sverige men är även verksamma i Linköping (Sverige), 

Kongsberg (Norge), Boca Raton (Florida, USA), Newington (Conneticut, USA) och Kent 

(Seattle, USA). Volvo Aeros verksamhet i Trollhättan kallas Volvo Aero Corporation 

(VAC).  

2.3.1 Historik 

VAC grundades 1930 under namnet NOHAB Flygmotorfabriker AB. På 1940-talet tog 

Volvo över företaget och det expanderade under namnet Svenska Flygmotor AB. 1947 

tillverkade VAC Sveriges första flygmotor kallad R 102. 1962 bytte Svenska Flygmotor AB 

namn till Volvo Flygmotor AB. Fram till 1970-talet producerade VAC en rad olika 

flygmotorer och motordelar för militärt syfte, då beslutades att VAC:s marknad skulle 

breddas och även inriktas på civilt flyg. [5] 

Under 1970-talet gick VAC med i det europeiska rymdprogrammet Ariane och började 

tillverkning av raketmunstycken. Idag (hösten 2009) driver VAC flera projekt inom 

rymdteknik vilka innefattar utveckling av teknologi, pilotstudier, komponentframtagning, 

prototyper och serie produktion.[5] 

1997 respektive 1999 blev VAC majoritetsägare i The AGES Group i Florida, USA, nu 

kallat Volvo Aero Services och Volvo Aero Norway. År 2004 tog VAC också över Aero-

Craft i Conneticut, USA, nu kallat Volvo Aero Conneticut. [5] 

Som nämnts ovan gick VAC under 1970-talet från att främst vara en militär aktör till att bli 

aktiv på den civila flygmarknaden. Detta innebar en stor förändring för företagets 

kassaflöde och kapitalbindning. Som militär aktör med utveckling och tillverkning av 

flygdelar till Sveriges Försvarsmakt fick VAC betalt i förväg av staten. När VAC övergick 

till den civila flygmarknaden ändrades förutsättningarna och betalning från kunderna inkom 

istället då produkten levererats. VAC måste nu mera ligga ute med mycket kapital för att 

täcka kostnaderna för bl.a. utvecklingsprojekt, material och tillverkning. En annan skillnad 

efter övergången från militär till civil produktion är att efterfrågan blev mindre förutsägbar 

med avseende på order, volymer och leveransplaner. 
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2.3.2 Organisation 

VAC är uppbyggt av de operativa funktionerna produktutveckling, produktion, marknad 

och motorunderhåll och nymontering. Därtill finns staberna strategi- och affärsutveckling, 

verksamhetsstöd, juridik, projektledning, information och ekonomi.  

 

 

Figur 2 – Organisationsstruktur VAC 

Det finns tre operativa huvudprocesser på VAC nämligen; Business Development & Sales, 

Product Development och Supply Chain. 

2.3.3 Produktsortiment 

VAC är specialiserade på att utveckla och tillverka komplexa rotationssymmetriska och 

lastbärande komponenter. Dessa komponenter kostar mycket både att ta fram och att 

tillverka och säljs i förhållandevis små volymer. VAC:s produkter kan generellt sett anses 

vara komplexa lågvolymsprodukter med hög tillverkningskostnad. Komplexiteten i de 

produkter som VAC utvecklar och tillverkar gör att förtaget har långa ledtider och hög 

kapitalbindning.  

VAC har som mål att vara ledande inom en rad teknologier, nämligen; specialtillverkning 

av fabricerade strukturer, modellering av produktionsprocesser, höghastighetsbearbetning 

och integrerade analysverktyg för fluiddynamik- och spänningsberäkningar. [4] 

Många av VAC:s kontrakt med kunder är långsiktiga och kan stäcka sig mot upp till 30 år. 

Kontraktets omfattning beror på antalet flygplan som beräknas tillverkas och under hur 

lång tid kontraktet löper. Två av VAC:s största kunder är General Electric, Pratt & 

Whitney och Rolls Royce.  

Ledningsgruppen

Marknad Produktutveckling Produktion
Motorunderhåll 

och nymontering

Strategi- och 
affärsutveckling

Ekonomi

Verksamhetsstöd Juridik

Projektledning Information
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En del av Volvo Aero är Volvo Aero Services vilka är aktiva på eftermarknaden inom 

flygindustrin. Volvo Aero Service erbjuder bl.a. service inom områdena kapitalförvaltning, 

logistik och leasing av flygmotorer och motordelar. Volvo Aero erbjuder även service av 

motorer och turbiner så som reparationer, underhåll och liknade. [4] 

2.3.4 Produktionsflöde 

Produktionen på VAC kännetecknas av bearbetning i kostsamma maskiner med långa 

bearbetningstider. För effektivt utnyttjande av inskaffade maskiner tillverkas ofta flera typer 

av detaljer i samma maskin. Detta gör att en detalj, under produktion, kan flyttas runt 

mellan maskiner, avdelningar och verkstäder. Jämfört med produktion i liner där detaljer 

flyter genom produktionen sekventiellt kan VAC produktionsprocess tyckas vara mindre 

ordnad, se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAC tillverkar komplexa produkter där både antalet leverantörer av material och kunder är 

begränsade. Dessutom har VAC ofta ett nära samarbete med både leverantörer och kunder 

med syfte att öka möjligheten att kontrollera materialflödet. De produkter som VAC 

tillverkar är endast intressanta för ett fåtal aktörer. Om VAC skulle tillverka för många 

produkter av en viss sort finns inte möjligheten att sälja produkten till en annan kund än 

den tänkta.  

Den komplicerade produktionsstrukturen gör att det kan vara svårt att bestämma 

produktkostnaden på VAC. Vid line-produktion kan ofta kostnaden för en hel lina 

allokeras en viss produkttyp, men på VAC är kostnadsfördelningen mer komplex.  

2.3.5 Volvo AB:s kontroll över VAC 

Volvokoncernen kommer varje år ut med boken Financial Policies & Procedures. I boken 

beskrivs vilka finansiella policys och procedurer som företagen inom koncernen skall följa. 

De områden som berörs är; operationell och finansiell kontroll, finansiell redovisning, 

finansiell risk, icke finansiell information, redovisning och övriga frågor.  

Figur 3 – Produktionsstruktur VAC 
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3 Problembeskrivning 

Problembeskrivningen förklarar bakomliggande orsaker till varför VAC vill undersöka företagets 

produktkostnadsdefinition och dess påverkan på styrningen av företaget. Kapitlet beskriver även vilka 

ämnesområden och teorier som är relevanta att studera med avseende på arbetets syfte. 

Den marknad Volvo Aero Corporation (VAC) är aktiv på karaktäriseras av att den är 

mycket kapitalkrävande. VAC har som nämnts i företagspresentationen 2.3 gått från att 

vara en militär aktör till att producera allt mer civila produkter. Detta har inneburit att VAC 

har gått från att tidigare fått betalt i förskott för sina produkter, till att behöva ligga ute med 

allt mer kapital. VAC:s produktion kännetecknas av långa ledtider och kostsamt material, 

vilket också bidrar till en hög kapitalbindning (högt CCC – Cash Conversion Cycle). 

Genom att minska CCC kan kapital frigöras och investeras i andra delar av verksamheten.  

VAC misstänker att ogynnsamma kopplingar mellan parametrar för ekonomistyrning och 

produktionsstyrning på ett påtagligt sätt kan bidra till ineffektivt resursutnyttjande med bl.a. 

högt CCC som följd. En del av kopplingen mellan ekonomi och produktion är 

produktkostnaden. VAC har sett att definitionen av företagets produktkostnad kan bidra 

till omotiverat timfokus och att den inte alltid harmonierar med VAC:s mål att minska 

CCC. Produktkostnaden och hur den bestäms kan ha betydande inverkan vid bl.a. 

prioritering i produktionen, värdering av affärers lönsamhet och offertanbud. VAC har 

som mål att ha minskat sin produktkostnad med 25 % från år 2008 till slutet av 2010.  

Produktkostnad bestäms normalt som kostnader från material, löner, logistik, anläggningar, 

viss administration etc. Vissa kostnader kan direkt länkas till en viss typ av produkt medan 

andra indirekta kostnader fördelas över produktsortimentet via någon typ av 

kostnadsfördelare. Hur denna kostnadsfördelare ser ut beror delvis på företagets 

övergripande strategi. Hur produktkostnaden beräknas kan kopplas till strategier och 

begrepp så som Activity Based Costing (ABC), Lean Accounting (LA), Through-put 

Accounting (TAC), Volvo Production System (VPS), etc.   

Produktkostnaden kan även vara beroende av vilka typer av mätetal eller 

kontrollmekanismer som används av företaget, där produktkostnaden i sig kan användas 

som ett mätetal. Vilka mätetal som används kan i stor utsträckning kopplas till ovanstående 

nämnda strategier. Exempel på mätetal är leveransprecision, kostnad per produkt, ledtid, 

lageromsättningshastighet och maskinutnyttjande. Mätetalen, både finansiella och icke 

finansiella, används bl.a. för att mäta och värdera hur produktionen fortlöper. Användning 

av mätetal kan ibland skapa situationer där strävan efter att uppnå bra värden på enskilda 

mätetal missgynnar företaget i stort, så kallad suboptimering.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka VAC:s definition av produktkostnaden; hur 

produktkostnaden är definierad, hur den används och vilka effekter den har på styrningen 

av företaget. Utifrån identifierade problem presenteras därefter förslag på förbättringar av 

produktkostnadsdefinitionen, i syfte att få en mer rättvisande produktkostnad. Målet är 
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bl.a. att produktkostanden starkare skall spegla VAC:s strategi med större koppling till 

verkliga kostnader, inklusive kapitalbindning. 
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4 Metod 

Kapitlet inleder med att beskriva relevanta vetenskapliga förhållningssätt genom att presentera teori om 

vetenskapssyn, kvalitativ och kvantitativ metodik, induktiv och deduktiv studie, begreppen validitet och 

reliabilitet, och olika undersökningsansatser. Därefter behandlas begreppet datainsamling under vilket teori 

och metoder som primär och sekundär data, litteraturstudier, intervjuer och insamling av numerär data 

ryms.  

Kapitlet avslutas med att arbetet analyseras ur ett kvalitetsperspektiv, där arbetets relevans och 

tillförlitlighet diskuteras. Syftet med kapitlet metod är att säkerställa att examensarbetet utförs på ett 

tillfredställande sätt och att en hög kvalitet upprätthålls.  

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

4.1.1 Vetenskapssyn 

Hur en studie planeras och utformas påvekas av förhållningssätt och inställning hos den 

som utför studien. Det vetenskapliga förhållningssättet kan delas upp i världssyn (ontologi) 

och kunskapssyn (epistemologi). För att en studie skall bli så objektiv och rättvisande som 

möjligt är det viktigt att den som utför studien funderar på sin inställning till det aktuella 

ämnet. Den som utför studien bör sträva efter att i minsta möjliga mån personligen påverka 

utförandet och resultatet av studien.  

Ontologi handlar om individens bakgrund och inställning till forskningsområdet. 

Naturvetenskapliga ämnen behandlas ofta utifrån en objektiv verklighetsskildring medans 

samhällsvetenskapliga i större utsträckning ofta påverkas den enskilda individens syn på 

ämnet. 

Ontologin kan dela upp individer i två grupper; nominalister och realister. Nominalister 

hävdar att verkligheten beror på betraktaren, där ord endast är just ord, och egentligen inte 

beskriver verkligheten utan bara namnger objekten. Realister hävdar att verkligheten är så 

som individen uppfattar den, och att den existerar oberoende av individens tolkning.  

Individens epistemologi (kunskapssyn) kan knytas till dennas ontologi (världssyn). 

Epistemologin kan dela in individer i två grupper; positivister och icke-positivister. En 

positivist anser att individen, genom att verifiera teorier och hypoteser, löpande kan 

tillgodogöra sig mer och mer kunskap. En positivist är generellt mer intresserad av att veta 

hur saker fungerar än att förstå bakomliggande orsaker. En icke-positivist däremot 

fokuserar på att skapa förståelse och är ofta starkt knuten till forskningsområdet.  

En positivist är ofta mer objektiv är en icke-positivist, vilket lämpar sig vid 

naturvetenskaplig forskning. För positivistiska undersökare och forskare är det viktigt att i 

så liten utsträcknings som möjligt påverka utfallet av dess studier. [6] 

Ett annat vetenskapligt förhållningssätt, vid utförandet av en studie, är aktionsforskning. 

Aktionsforskning handlar om att finna lösningar på problem och söka ny kunskap ur 
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praktiska situationer. Vid aktionsforskning påpekas kopplingen mellan teori och praktik, 

och samarbete mellan forskare och deltagare i studien. Syftet med aktionsforskning är att 

forskningen skall leda till en direkt förändring inom forskningsområdet.  

 

4.1.2 Kvalitativ och kvantitativ metodik 

Begreppen kvalitativ och kvantitativ syftar till att beskriva egenskaper hos de områden eller 

objekt som studeras. Generellt kan sägas att en kvalitativ undersökning svarar på frågorna 

Hur? och Varför? medans en kvantitativ undersökning besvarar frågorna Hur många? och 

Hur mycket?. 

Begreppet kvantitativ kommer ifrån ordet kvantitet som betyder mängd. Kvantitativ data är 

data som kan mätas och beskrivas numeriskt. 

Kvalitativ kommer från ordet kvalitet och avser egenskaper hos det som ska undersökas. 

En kvalitativ studie används för att skapa djupare förståelse inom ett definierat område.  

Vanligt i kvalitativa studier är fallstudier. En kvalitativ studie undersöker fenomen i sitt 

sammanhang, där en fallstudie kan bidra till att öka förståelsen och underlätta 

framläggandet av en teori. [7]  

Analyser kan huvudsakligen beskrivas som antingen kvalitativa eller kvantitativa beroende 

på hur data samlas in och hur den därefter bearbetas och analyseras. Data från beräkningar 

och statistiskt material definieras som kvantitativ, medans data från t.ex. intervjuer är 

kvalitativ. Det material och den data som analyseras det här arbetet är en kombination av 

både kvalitativ och kvantitativ.  

4.1.3 Induktiv och deduktiv studie 

Vetenskapliga studier kan definieras som antingen induktiva och deduktiva. En deduktiv 

studie utgår från en förutbestämd hypotes, som utifrån forskning fastslås eller förkastas. En 

induktiv studie börjar med empirin, dvs. insamlande av data, för att sedan formlera en 

hypotes eller teori baserad på empirin. Kvalitativa ansatser än övervägande induktiva. [8] [9] 

[7] En studie som blandar generella teorier med konkret empiri kan sägas vara abduktiv. [6] 

Det här examensarbetet är en blandning mellan induktiv och abduktiv studie. Studien 

innefattar omfattande bearbetning av information och material, (innefattande generella 

teorier) vilket analyseras och resulterar i slutsatser och rekommendationer inom området.   

4.1.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet skiljer sig något mellan kvalitativa och kvantitativa studier. Vid 

användning av kvantitativ data handlar validitet och reliabilitet framför allt om att data som 

används samlas in på ett korrekt sätt. Kvalitativa studier innefattar dessutom analys, som 

också behöver ha god validitet och reliabilitet för att studien skall kunna anses generell.  
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Validitet handlar om att mäta och undersöka rätt typ av data. För att en undersökning och 

dess resultat skall kunna generaliseras krävs god validitet. Ett resultat med god validitet 

innebär att en mätning eller undersökning överensstämmer med dess sanna värde eller 

resultat.   

Reliabilitet handlar om att mätningen går till på ”rätt” sätt och att data behandlas på ett 

korrekt sätt. Reliabilitet mäter hur väl upprepade mätningar ger samma resultat. Hög 

reliabilitet innebär att samma mätning eller undersökning utförd upprepade gånger ger 

samma resultat. Validitet och reliabilitet kan illustreras med piltavlorna i figur 4 nedan. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Undersökningsansats 

Beroende på studiens utformning och hur information och data analyseras kan studier 

beskrivas som antingen explorativa, deskriptiva, explanativa eller normativa.  

Explorativa studier används då syftet med studien är att söka grundläggande förståelse 

inom ett specifikt område. Undersökningssättet används ofta då det finns mycket lite 

kunskap och material att tillgå inom det aktuella ämnet.   

Deskriptiva studier används för att beskriva områden som redan är väl kända och som det 

finns dokumenterad kunskap om. Istället för att söka information går den deskriptiva 

studien ut på att beskriva material och fakta som redan finns. 

Explanativa studier används då ytterligare kunskap önskas inom ett ämne eller område. 

Den explanativa studien syftar till att både förklara och beskriva ett område, med syfte att 

utöka kunskapen kring detta. 

Normativa studier används när syftet med studien är att föreslå åtgärder och ge vägledning 

om ett område som redan är väl kartlagt och som det finns tillräckligt med kunskap om. [6] 

Den här studien (arbetet) kan sägas vara explanativ. Arbetet har som syfte att kartlägga 

VAC:s produktkostnad och komma fram till förslag på hur definitionen skulle kunna 

förbättras. 

Låg validitet och reliabilitet Hög reliabilitet Hög validitet och reliabilitet 

Figur 4 – Illustration av begreppen validitet och reliabilitet. Björklund & Paulsson 2003 [6] 
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4.2 Datainsamling 

4.2.1 Primära och sekundära källor 

Primärdata eller material är vad man kan kalla ”rådata”. Primära källor kan t.ex. vara data 

direkt från fallbeskrivningar som inte obearbetats eller förändrats. Historisk primärdata är 

källor från den tid som studeras t.ex. brev eller annan typ av dokumentation.  

Sekundär litteratur eller data är andrahandskällor, vilka ofta grundar sig i primära källor. 

Exempel på sekundära källor är forskningsrapporter, böcker och artiklar. Sekundärdata är 

grunden till den teoretiska referensramen i detta examensarbete. Den teoretiska 

referensramen har tagits fram genom omfattande litteraturstudier främst av artiklar och 

böcker inom relevanta områden.  [10] I detta arbete används intern primärdata från VAC 

(främst i form av numerär data) vid utförande av fallstudier och vid nulägesbeskrivningen 

av produktkostnaden.    

4.2.2 Litteraturstudier 

Litteratur kan definieras som all form av skrivet material. I det här arbetet är 

litteraturstudierna indelade i artiklar, böcker, elektroniska källor och övrigt. (kap. 

Referenser) Vid litteraturstudier och all form av informationssökande är det viktigt att vara 

uppmärksam på att information ibland kan vara vinklad eller till och med felaktig. 

Syftet med litteraturstudierna är att skapa en kunskapsgrund och bygga upp en teoretisk 

referensram. [6] I detta arbete är den teoretiska referensramen främst uppbyggd kring 

information från artiklar och böcker.  

4.2.3 Intervjuer 

Intervjuer inkluderar utfrågning av en eller flera personer, antingen personligen, via telefon, 

e-mail eller liknande. Intervjuer ger ofta en djupare förståelse för det aktuella området. [6] 

Vid intervjuer bör dock observeras att personliga åsikter och intryck kan påverka 

intervjupersonens svar.  

Intervjuer eller personliga diskussioner har används flitigt i detta arbete för att få en djupare 

förståelse av produktkostnaden och hur den används på VAC. Intervjuerna har behandlat 

ren fakta, men också personliga uppfattningar och intryck.  

4.2.4 Insamling av numerär data  

Mycket av den data, som i detta arbete används vid nulägesbeskrivning, analys av nuläge 

och fallstudier, har hämtats från företagets interna affärssystem. Datasystemet samlar 

information om företagets processer. Datasystem är inte alltid komplett uppbyggda, utan 

kan ibland presentera ofullständig data, något som är viktigt att komma ihåg vid 

bearbetningar av denna.  
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4.3 Kvalitetsanalys 

För att säkerställa en hög vetenskaplig nivå på arbetet är det viktigt att den som utför 

studien reflekterar över vilket vetenskapligt förhållningssätt som är lämpligt att använda. 

Under detta arbete har hög validitet, reliabilitet och objektivitet eftersträvas. 

Trovärdigheten hos information från litteraturstudier, intervjuer och från insamling av 

numerär data har analyserats och utvärderats. Dock, vid användning av både primära och 

sekundära källor kan det vara svårt att alltid säkerställa definitiv trovärdighet. Exempel är 

att data tagen från data- och affärssystem är svår att kontrollera.  

Det är viktigt att komma ihåg att strategier, definitioner och beräkningsmetoder förändras 

över tiden på företaget. Förutsättningarna på företaget är föränderliga och utvecklas 

ständigt. Rapporten beskriver definitioner och teorier utgående ifrån aktuell situation, 

hösten 2009.  
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5 Teoretisk referensram 

Kapitlet redogör för teorier och begrepp som anses relevanta för arbetet. Den teoretiska referensramen kan 

om önskat användas som uppslagsverk då rapporten läses, eller läsas sekventiellt i rapporten. Den 

teoretiska referensramen berör bl.a. områdena; produktkostnad, produktionsstrategier, ekonomistyrning, 

marginalkostnad, balanced scorecard, cash conversion cycle, mätetal och Cost Deployment.  

5.1 Produktkostnad 

Produktkostnaden är kostnaden för tillverkning av en produkt. Beroende på hur 

produktkostnaden beräknas kan denna innefatta olika typer av kostnader. Om 

produktkostnaden beräknas enligt vad som brukar kallas självkostnad skall produkten bära 

samtliga kostnader som kan kopplas till dess tillverkning. Totalt skall produkterna 

tillsammans bära alla kostnader som kan förknippas med produktion av företagets 

produkter. Hos tillverkade företag är det vanligt att de kostnadsslag som inkluderas i 

produktkostnaden är; direkt material, direkt lön, direkt teknik/maskin, 

materialomkostnader, tillverkningsomkostnader, speciella direkta kostnader, 

administrationsomkostnader, försäljningsomkostnader och direkta försäljningskostnader. 

Omkostnader är samma sak som indirekta kostnader. [11]   

Kostnaden för en produkt kan delas in i direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader 

är sådana kostnader som direkt kan länkas till en viss produkt eller produkttyp. Exempel på 

direkta kostnader är material och antal maskintimmar. Ett exempel på indirekta kostnader 

är vad som brukar kallas overheadkostnader. Overheadkostnader inkluderar kostnader 

som; administrationsomkostnader, försäljningsomkostnader, materialomkostnader och 

likande. Overheadkostnader är gemensamma kostnader för flera produkter och det är ofta 

svårt att rättvist fördela dessa till respektive produkt. Overheadkostnaderna brukar fördelas 

med någon typ av fördelningsnyckel, t.ex. produktionsvolym eller maskintimmar. En annan 

vanlig fördelningsnyckel är produktens lönsamhet eller omsättning. (När lönsamhet 

används som fördelningsnyckel mäts produktens bärkraft.) En produkt med hög lönsamhet 

klarar av att bära en större del indirekta kostnader än en produkt med låg lönsamhet. 

Vilken fördelningsnyckel som används beror ofta på vilken produktionsstrategi och 

ekonomistyrningsmetod som företaget använder.  

Ett exempel på en overheadkostnad som är svår att fördela är kostnaden för produkt- och 

tillverkningsstöd. Om kostnaden för produkt- och tillverkningsstöd fördelas med 

produktionsvolym som fördelningsnyckel kan man få följande scenario; Behovet av stöd 

ökar för en komplex lågvolymprodukt, vilket gör att den totala stödkostnaden på företaget 

ökar. Stödkostnaden fördelas över produktsortimentet med produktionsvolym som 

fördelningsnyckel, vilket gör att enkla högvolymprodukter får bära en stor del av den 

ökande stödkostnaden, som egentligen beror på lågvolymprodukten. Den enkla 

högvolymprodukten framstår ha allt högre kostnader, och jämfört med lågvolymprodukten 

verkar den allt mindre lönsam. [12] 
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Exemplet ovan visar hur viktigt det kan vara att använda rätt fördelningsnycklar vid 

allokering av overheadkostnader. Det är viktigt att förstå att produktkostnaden kan 

beräknas på olika sätt och att beräkningsmetoden måste anpassas till förutsättningarna på 

företaget och till hur produktkostnaden används.  

Som nämnts ovan påverkas fördelningen av kostnader av verksamhetens volym. Det finns 

flera olika typer av verksamhetsvolymer, som på olika sätt påverkar storleken på de 

kostnader som fördelas. Verksamhetsvolymerna som kan användas för att beräkna 

produktkostnaden kan definieras som; [11] 

- Budgeterad volym; Baseras på uppskattade årliga volymer enligt företagets budget.  

- Normal volym; Är ett genomsnitt av verksamhetsvolymer sett över en längre tid. 

- Praktisk volym; Den kapacitet som praktiskt går att upprätthålla. Kan t.ex. 

uppskattas som en viss nivå av den totala teoretiska (maximala) volymen.  

5.2 Produktionsstrategier 

5.2.1 VPS – Volvo Production System 

Volvo Production System (VPS) är Volvokoncernens egna produktionsstrategi baserad på 

Lean. Principerna som VPS bygger på är samarbete, process stabilitet, inbyggd kvalitet, 

Just-in-Time och ständiga förbättringar. VPS illustreras i Figur 5.  

 

 
Figur 5 – Volvo Production System 

VAC har aktivt implementerat VPS-verktyg så som 5S, Total Produktivt Underhåll (TPU) 

och Värdeflödeskartläggning (Value Stream Mapping.) [13] 

5.2.2 Lean Manufacturing 

Idén med Lean Manufacturing är att alla resurser som inte skapar värde för den slutliga 

kunden skall elimineras, för att skapa en resurssnål organisation. Lean Manufacturing är en 

produktionsstrategi som härstammar från Toyota Production System. Lean Manufacturing 

fokuserar på att optimera produktcykelns flöde för att på alla plan leverera i rätt tid (Just-in-



Analys av produktkostnadsbegreppet på Volvo Aero Corporation – Teoretisk referensram 
 

 16 

time, JIT). Detta sker genom att produkter dras igenom produktcykeln styrda av signaler 

som talar om när en ny produkt behövs, ofta används så kallade kanban-kort. [14] 

Vid Lean Manufacturing delas organisationens resurser upp i celler eller värdeflöden som 

levererar produkter och tjänster till dess kunder. Syftet är att optimera processflödet och 

eliminera onödigt resursutnyttjande. [15] 

Processen vid införande av Lean Manufacturing kan delas in i ett antal steg [16], [14]; 

- Definiera värdeskapande processer och identifiera värdeströmmar för alla 

produkter. 

- Eliminera alla icke värdeskapande steg i varje flöde. 

- Se till att värdet (produkter, tjänster eller likande) flyter jämt genom värdeflödet. 

- Basera flödet på kundens efterfrågan. 

- Sträva efter ständig förbättring och perfektion.  

Konceptet Lean Manufacturing innefattar en rad verktyg, exempel på dessa är; eliminering 

av slöseri, 5S, Värdeflödeskartläggning (Value Steam Mapping), Kanban kort ect. De sju 

formerna av slöseri är; överproduktion, väntan, transporter, lagerhållning, rörelse och 

defekter. [14] [15] 

5.2.3 Time Based Manufacturing 

Time Based Manufacturing (TBM) fokuserar på tidsreducering, produktmix och cykeltider. 

TBM appliceras brett på hela värdekedjan i företaget. Idén med TBM är att skapa ökad 

kundtillfredställelse genom snabbare servicetider och hög kvalitet. Mätetalet som främst 

används vid TBM är cykeltiden. [17] Cykeltiden syftar på genomsnittstiden mellan 

färdigställda produkter, alltså arbetstiden som används till varje enskild produkt. När 

cykeltiden är samma som produktens takttid uppnås enstycksflöde.  

Time Based Manufacturing används tillsammans med ekonomistyrningsmetoden Time 

Based Accounting (TBA), vilken beskrivs närmare i kapitel 5.3.4.  

5.3 Ekonomistyrning 

Enligt Rober Hutchinson är vilken typ av ekonomistyrning som används på ett företag 

viktig för hur styrningen av produktionen och hela företaget fungerar. Hutchinson 

identifierar problemet med att länka strategi till produktkostnad som det största hindret för 

implementering av ekonomistyrningssystem, såsom ABC och TCS. [17] 

Ekonomistyrningen skall bl.a. 

- Tillhandahålla information för att kunna identifiera de mest lönsamma produkterna 

och ge information om hur marknadsföring och prissättning av produkter skall ske 

för att nå önskade försäljningsvolymer.  
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- Tillhandahålla information för att upptäcka ineffektivitet i produktionen i syfte att 

kunna optimera denna så att tillverkningen sker till en minimal kostnad.  

Tidigare var antalet arbetstimmar (för de anställda) den största kostnaden för ett företag 

och denna kostnad betraktades som variabel. De anställda arbetade ofta olika antal timmar 

per vecka, beroende på företagets behov. Idag är en standardarbetsvecka 40 timmar och 

betalning sker genom månadslön, alltså kan kostnaden för de anställda i stort sett betraktas 

som fast. För många företag är inte längre lönekostnaden i produktionen den största 

kostnaden utan kostnaden för utveckling och material har blivit allt mer betydande. 

Förändringar av kostnadsslagen och dess förhållanden kan innebära att det ekonomisystem 

ett företag använder, inte längre passar till de nya förutsättningarna. I så fall måste 

ekonomistyrsystemet ses över och anpassas till de nya förhållandena.  

Det finns flera exempel på hur företag har implementerat nya produktionsstrategier, men 

misslyckats för att fel kontrollmekanismer används och för att ekonomistyrningen och 

produktionsstrategin inte varit samkörda. [17] 

Enligt Hill är finansiella system för ekonomistyrning ofta anpassade efter 

redovisningsformen på företaget. Detta gör att ekonomistyrningen fokuserar på att reglera 

och kontrollera finansiella aspekter, och det blir allt för stort fokus på finansiella nyckeltal. 

Avsaknad av icke-finansiella nyckeltal förhindrar att information om produktionen når 

ledningen och fokus på företagets produkter och processer blir för litet. [18] 

Följande är exempel på ekonomistyrningsmetoder. Vilken typ av styrning som används är 

ofta kopplas till företagets produktionsstrategi. 

5.3.1 Traditional Costing System 

Generellt kan man säga att det är lämpligt för tillverkande företag att använda ett 

traditionellt kostnadssystem (Traditional Costing System (TCS)) om företaget har; hög 

standardisering av dess processer, begränsat och moget produktsortiment och en stor andel 

direkta kostnader. [17]  

TCS började användas när lönekostnader var variabla och stod för den största delen av 

produktionskostnaden. [19] Vid användande av TCS fördelas ofta overheadkostnaderna via 

en fördelningsnyckel som mäter produktionsvolym, t.ex. arbetstimmar per produkt. Ett 

problem med att använda TCS idag är att overheadkostnaderna ofta står för en stor del av 

företagets totala kostnader och att den fördelningsnyckel som används vid TCS inte 

fördelar dessa kostnader rättvist över produktsortimentet. [17] [19] 

Många anser att användande av TCS leder till att enkla produkter med hög volym ofta får 

bära en för stor del av overheadkostnaderna medan komplexa lågvolymsprodukter ofta bär 

en för liten del av dessa kostnader. Produktkostnaden kan bli speciellt felvisande vid 

variationer i produktionsvolym, komplexitet och liknande där fördelningsnycklar baserade 

på volym inte är rättvisande.[14] [20] 
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 TCS anses av många vara ett föråldrat ekonomistyrningssystem. En undersökning som 

utfördes 2003 visade dock att 88 % av de tillverkade förtagen i USA i någon grad använde 

sig av TCS. [17] TCS använder mätetal som framför allt mäter kostnad och effektivitet. På 

grund av att förutsättningarna för produktion förändrats (kap. 5.3) anser många att de 

traditionella måtten inte längre är tillräckliga. Användning av traditionella mått leder ofta till 

att beslut tas för sent och att allt för många produkter inkluderas i samma mått. [19] 

5.3.2 Activity Based Costing  

I början av 1990-talet började Activity Based Costing (ABC) användas som ett alternativ till 

traditionella kostnadssystem, TCS. [17] ABC identifierar kostnader för separata aktiviteter 

på företaget snarare än för funktioner (t.ex. avdelningar), som vid TCS. Vid användande av 

ABC delas aktiviteterna på företaget in i aktivitetspoler. Exempel på aktiviteter är; inköp, 

godsmottagning, produktion, inspektion och produktutveckling. Till varje aktivitetspol 

kopplas de resurser och kostnader som krävs för att utföra varje aktivitet. Produkter 

tilldelas därefter de aktiviteter som krävs för att producera respektive produkt.[19] 

ABC är lämpligt att använda när variationen är stor, alltså när flera typer av produkter 

tillverkas till olika volymer och produkterna säljs genom olika försäljningskedjor. [14] 

Fördelarna med ABC jämfört med TCS är framför allt att ABC ofta använder mer lämpliga 

fördelningsnycklar och uppmärksammar att användandet av aktiviteter varierar med 

avseende på produkttyp och period. Vid användning av ABC är det vanligt förekommande 

att högvolymsprodukter verkar mer lönsamma än lågvolymsprodukter. [19]  

Om aktiviteter tilldelas produkterna rättvist åskådliggör ABC ev. extra kapacitet hos 

aktivitetscentrerna. De resurser som inte allokeras till en aktivitet, eller de aktiviteter som 

inte används, är outnyttjade kapacitetskostnader. Ett problem är dock att anställda sällan 

rapporterar in att de är upptagna med aktiviteter mindre än 100 %. [17] [19] 

Många företag som försökt implementera ABC har upplevt det problematiskt. Att 

identifiera och modellera kostnader och aktiviteter har i många fall kostat mer än vad det 

smakat. 

5.3.3 Lean Accounting 

Lean Accounting (LA) är ekonomistyrningen länkad till produktionsstrategin Lean 

Manufacturing. Företag som använder sig av produktionsstrategin Lean Manufacturing har 

fokuserat sin verksamhet och resurser kring värdeflöden eller celler. [21] Fokus för LA är 

till skillnad från TCS inte att minimera kostnaden för varje enskild produkt, utan istället 

kostnaden för hela värdeflödet. Kostnaden för en produkt beror inte på antal 

maskintimmar utan på kostnaden för det faktiska värdeflödet. [15] Eftersom produktionen 

är uppdelad i celler eller värdeflöden är det lättare att rättvist allokera 

tillverkningskostnaderna till dessa. [14] Ett exempel är att LA delar upp lokalkostnader med 

area av cellen som fördelningsnyckeln, medans TCS ofta fördelar kostnaden jämt mellan 

avdelningar. Genom att fördela lokalkostnaden mellan celler motiveras varje cell till 

effektivt utnyttjande av golvyta, t.ex. genom minimerad lagerhållning i cellen. [22]  
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För att beräkna produktkostnaden delar LA upp den totala kostnaden för värdeflödet 

mellan antalet faktiskt levererade produkter. Att använda antalet levererade produkter som 

fördelningsnyckel motiverar cellerna ha ett effektivt flöde av material genom värdeflödet 

och undvika produkter i lager. [22] 

5.3.4 Time Based Accounting 

Time Based Accounting (TBA) fokuserar på tid som kostnadsfördelare och är 

sammankopplat med produktstrategin Time Based Manufacturing (TBM). För att 

bestämma produktkostnaden använder TBA cykeltiden som fördelningsnyckeln för 

overheadkostnader. För att sänka produktkostnaden är strävan därför mot att minska tider 

i produktcykeln. Cykeltiden som används är medelcykeltiden för en viss produkt eller 

produkttyp.  

I en artikel av Hutchison [17] jämförs produktkostnaden för tre olika typer av produkter 

och vinstmarginalen beräknas enligt TCS respektive TBA. De produkter som Hutchison 

jämför är av typerna; hög volym med låg avkastning per produkt, medium volym med 

medium avkastning per produkt och låg volym med hög avkastnings per produkt. 

Produkterna kallas A, B respektive C. Vid TCS är kostnaden för antal arbetstimmar 

fördelningsnyckel. Vinstmarginalen i % för produkt A, B och C beräknas enligt TCS till 

17,2 %, 33,8% och 44,8 %. Vid TBA är totala cykeltiden fördelningsnyckel. 

Vinstmarginalen för respektive produkt bli då 31,6 %, 25,5 % och 21,5 %. Genom 

beräkningarna kan vi se att den beräknade vinstmarginalen beror av vilken typ av 

ekonomistyrningsmetod och fördelningsnyckel som används. 

Med fokus på Time Based Manufacturing (TBM) används mätetal så som; cykeltid, 

lageromsättningshastighet, antal leveranser i tid och leverationsprecision. [17] 

5.3.5 Through-put Accounting 

Through-put Accounting (TAC) är till skillnad från TCS, ABC, LA och TBA inte ett 

komplett ekonomistyrningssystem med total kostnadsfördelning för produkterna, utan kan 

ses som mer kortsiktig ekonomistyrning. TAC används som ett verktyg för att maximera 

den totala vinsten genom att öka genomströmningen i produktflödet, framför allt genom 

att eliminera flaskhalskar. [19] Vissa anser att TAC är ett användbart verktyg på kort sikt, 

men att det krävs andra ekonomistyrningsmetoder vid styrning över längre tidsperioder. 

[23] 

TAC mäter inkomster och utgifter på tre plan genom följande mätetal; 

- Genomströmning; takten som systemet genererar pengar genom försäljning (inte 

produktion) av företagets produkter eller tjänster.  

Genomströmning = Försäljningspris – Rörliga kostnader (t.ex. direkt material) 

- Investeringar; pengar som är knuta till produktionssystemet i t.ex. lager, maskiner 

och byggnader. Lager ses enbart som en kostnad och genererar i sig inga intäkter.  
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- Operativa utgifter; kostnader för att producera önskade produkter, alltså alla 

kostnader för att systemet skall omvandla ingående material till utflöde, inklusive 

direkt arbete, overheadkostnader och administrationskostnader. Kostnaderna 

betraktas som fasta periodiska kostnader som inte fördelas ut på produkter via 

fördelningsnycklar. [24] [19] [23] 

 

Andra mått som används vid TAC är; nettovinst, avkastning på investering och kassaflöde.  

Nettovinst = Genomströmning – Operativa utgifter  

Avkastning på investering = Nettovinst/Totala tillgångar [23] 

 

Som verktyg för att maximera genomflödet i produktionen används ofta begreppet Theory 

Of Constraints (TOC), vilket handlar om att eliminera flaskhalsar i produktionen. Syftet 

med TOC är att nå företagets strategiska och övergripande mål genom att skapa ett 

optimalt flöde genom produktionssystemet. Målen skall nås genom att maximera 

genomströmningen samtidigt som företagets investeringar och operativa utgifter 

minimeras. [24] [19] Begreppen TAC och TOC blandas ofta men baseras i grund och 

botten på samma teorier. TAC är det ekonomiska styrsystemet för TOC.[19] 

Vid beräkning av vinsten för en produkt fokuserar TAC på de rörliga kostnaderna. De fasta 

kostnaderna inkluderas först när det totala resultatet beräknas. [24] Through-put beräknas 

alltså enligt intäkt minus rörliga kostnader och vinsten som through-put minus operativa 

utgifter. Enligt TAC finns alltså inget behov av att beräkna produktkostnad eller att 

allokera overheadkostnader.  Produktkostnad och overheadkostnad ses som delar av 

antingen de rörliga eller fasta kostnaderna. [23] TAC kan anses uppmuntra till en stor 

produktflora. [19] 

Begreppet Through-put Accounting kommer ursprungligen från E.M. Goldratt och hans 

bok Målet – En process av ständig förbättring.  Boken handlar om att varje företag har 

övergripande mål såsom att öka nettovinst, avkastning på insatt kapital och penningflöde, 

genom bra beslutsfattande och användande av lämpliga mätetal. Användande av lokala 

effektivitetsmått kan leda till suboptimering, vilket resulterar i att företaget arbetar mot sina 

övergripande mål, såsom lönsamhet och positivt kassaflöde. Ett av mätetalen som boken 

förespråkar är genomflöde – Through-put. [25] 

5.4 Marginalkostnad 

Marginalkostnaden är ökningen av den totala kostnaden till följd av produktion av 

ytterligare en enhet av en produkt. Vid låga volymer sjunker ofta marginalkostnaden vid 

produktion av en extra enhet, till följd av stordriftsfördelar. Om allt fler enheter skall 

produceras blir produktionen ofta mer komplex och nyinvesteringar kan krävas, vilket leder 

till att marginalkostnaden för produkterna börjar öka. Se Figur 6. Vid små 
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      kostnad 

kvantitet 

volymförändringar påverkas marginalkostnaden främst av rörliga kostnader så som 

material, arbetskraft, kapital m.m. Vissa hävdar att det är liten skillnad mellan 

marginalkostnad och through-put. [23] 

Marginalkostnaden kan användas för att 

värdera om ökad produktion med fler 

tillverkade enheter är lönsam. Om 

ökningen av intäkter överstiger 

ökningen av kostnader kan 

investeringen motiveras ur ett 

kostnadsperspektiv. För att det skall 

vara lönsamt att producera ytterligare en 

enhet måste alltså priset på enheten vara 

högre än dess marginalkostnad.  

Matematiskt är marginalkostnaden derivatan av den totala kostnaden med avseende på 

produktionsvolym (kvantitet).   

I en artikel av Cooper och Kaplan hävdas att produktkostnaden kan beräknas på två sätt, 

antingen genom självkostnad eller genom att endast inkludera rörliga kostnader. Beräkning 

av produktkostnaden med endast rörliga kostnader anser författarna vara en form av 

marginalkostnad för tillverkningsprocessen. [12] 

5.5 Täckningsbidrag 

En produkts täckningsbidrag är skillnaden mellan produktens särintäkter och särkostnader. 

Alltså, intäkter och kostnader som direkt kan knytas till tillverkning av den aktuella 

produkten. När produktens självkostnad beräknas skall alla kostnader som kan förknippas 

med produktion av företagets produkter fördelas över det totala antalet producerade 

enheter. Vid beräkning av en produkts täckningsbidrag inkluderas endast de kostnader som 

direkt ökar till följd av produktion av en ny enhet (direkta kostnader). Samkostnader 

(indirekta kostnader), dvs. gemensamma kostnader för ett flertal produkter som inte kan 

häröras till en viss produkt ingår inte i produktens täckningsbidrag.  

5.6 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard (BSC) är ett verktyg som kan användas för att underlätta kopplingen 

mellan en organisations kortsiktiga verksamhetsstyrning och dess övergripande och 

långsiktiga strategi. Begreppet BSC introducerades 1992 i en artikel av Kaplan, R.S. och 

Norton, D.P. [26] 

Traditionellt sett har företag och organisationer framförallt använt finansiella styrtal 

baserade på historiska händelser, men i takt med att företag sett betydelsen i att investera i 

långsiktig kompetens och kundrelationer har nya styrtal etablerats. BSC är indelat i fyra 

parametrar eller perspektiv; finansiellt, kund, processer och lärande. Se figur 7. [26] 

Figur 6 – En typisk marginalkostnadskurva, där 
marginalkostnaden representeras av lutningen på kurvan 

(alltså förstaderivatan av totalkostnaden).  
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Figur 7 – Illustation av Balanced Scorecard 

Det finansiella perspektivet kopplar företagets vision och strategi till kravet på avkastning. 

Exempel på finansiella styrtal är omsättning och genererat kassaflöde. 

Kundperspektivet definierar företagets marknad och kundkrets och tar fram styrtal för de 

olika segmenten. Exempel på mätetal ur ett kundperspektiv är kundtillfredställelse, 

kundlönsamhet och marknadsandelar inom segmenten. 

Processperspektivet handlar om alla de processer inom företaget som ligger till grund för 

att tillgodose kundkrav och krav på avkastning. Kaplan har identifierat tre viktiga processer; 

innovationer, leverantörsstyrning och eftermarknad. Exempel på processtyrtal är nya 

produkters del av omsättningen, lageromsättningshastighet, ledtid och produktionskostnad. 

Lärandeperspektivet definierar de förutsättningar som krävs för att skapa långsiktig tillväxt 

inom företaget, t.ex. erfordrade framtida teknologier och kompetenser. Exempel på styrtal 

för lärandeperspektivet är tillfredställelsen hos personalen och intern undersökning om 

lagandan.[26]  

Fler mätetal presenteras i kap. 5.7 Mätetal.  

BSC betonar vikten av att koppla styrtalen till alla nivåer i organisationen och till både lång- 

och kortsiktiga mål. Varje mätetal/styrtal ska motivera till att styra företaget mot dess 

strategi och mål. Styrtalen skall vara så väl knutna till strategin att denna skall kunna 

definieras enbart genom att studera styrtalen. Styrtalen kan kopplas till strategin genom 

principerna orsak och verkan samband, utfallsmått och drivande mått och genom koppling 

till de finansiella måtten,  

För att implementera Balanced Scorecard rekommenderas följande steg.  

- Förtydliga och omvandla visionen och strategin 

- Kommunicera och koppla samman strategiska målsättningar och styrtal 

- Planera, sätta upp målsättningar och samordna strategiska initiativ 

- Stärka strategisk feedback och lärande 
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För att kunna styra en organisation krävs att förutsättningar, förändringar etc. kan mätas. 

Det är viktigt att mätetalen som används är härledda ur företagets strategi och målsättning. 

De mått som används skall vara både lång- och kortsiktiga, finansiella och icke-finansiella, 

utfallsmått och drivande mått och mäta både interna och externa prestationer. [26] 

5.7 Cash Conversion Cycle 

Cash Conversion Cycle (CCC) är ett sätt att mäta kapitalbindning. Förenklat sett är antalet 

CCC-dagar tiden det tar att omsätta investerat kapital fram tills dess att förtaget får betalt 

från kunderna. Antalet CCC-dagar är alltså tiden mellan då leverantörerna betalas fram till 

dess att betalning kommer in från kunderna.  

Leverantörer betalas inte alltid direkt när varan levereras utan företag har ofta 

leverantörsskulder. På samma sätt får inte företaget alltid in kapital samtidigt som varan 

levereras till kund. Antalet CCC-dagar är alltså ledtid + kundfodringar – leverantörsskulder, 

där ledtiden består av frakt, produktionstid och tid i lager. [27] Se figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 – Illustrering av CCC-dagar  

De parametrar som ett företag kan påverka för att minska antalet CCC-dagar är alltså; när 

leverantörerna betalas, hur lång den totala ledtiden är och när betalning kommer in från 

kund. [27] 

CCC kan användas som ett verktyg för att analysera varför och när ett företag behöver få in 

mer kapital för att upprätthålla dess aktiviteter. På så sätt är CCC knutet till företagets 

tillverkningsstrategi. Att förbättra CCC innebär ofta en förändring i produktionen, för att 

minska den totala ledtiden och se till att företaget har tillräckligt med rörelsekapital.[1] 
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5.8 Mätetal 

Mätetal används för att värdera och jämföra processer som bl.a. berör en organisations 

effektivitet, lönsamhet och variation i arbetet. Mätetal kan jämföras dag för dag eller vara 

anpassade för att tas fram och användas över längre tid, t.ex. årsvis. 

När en ny produktionsstrategi skall implementeras är det viktigt att ekonomistyrningen och 

mätetalen är i fas med den nya strategin. Vilka typer av mätetal som används kan också vara 

avgörande. Flera artiklar påvisar hur viktiga mätetal kan vara vid bl.a. implementering av 

produktionsstrategier och dess koppling till ekonomistyrning. [8], [17], [15], [28] 

Att använda mätetal som inte är kopplade till produktionsstrategin och företagets 

övergripande mål kan enligt Hutchison [17] leda till en rad motsägelser: 

- Produktion i stora batcher för att minimera set-up tider kan leda till att order med 

hög prioritet från vänta. 

- Övertidsarbete och extra lager för att skapa önskvärda variationsmätetal.  

- Val av enklare order för att underlätta i produktionen. 

- Fördröjning av underhållsarbete för att öka maskinutnyttjande. 

- Underdimensionering av antalet anställda på avdelningar i syfte att öka 

produktiviteten per anställd.  

- Skjuta upp utbildning av personal för att säkerställa hög utnyttjandegrad av 

maskiner i produktionen.  

- Bygga upp extra lager innan produktionen för att säkerställa att tillräckligt med 

material finns att tillgå vid ett senare tillfälle. 

Ovanstående motsägelser visar hur viktigt det är att ett företags mätetal stödjer de 

övergripande målen. Fel använda mätetal kan leda till att delar av produktionen 

suboptimeras och att fokus inriktas mot att få bättre utfall på mätetalen istället för att 

verkliga produktivitetsförbättringar genomförs. 

Mätetalen kan delas in i finansiella och icke-finansiella. Icke-finasiella mätetal är ofta lättare 

att förstå än finansiella. En annan aspekt är att de finansiella mätetalen ofta är effekter av 

icke-finansiella faktorer. Genom att bara studera finansiella aspekter är det inte säkert att 

grundorsaken till problem uppmärksammas och hanteras. [14]  

Exempel på mätetal, finansiella och icke-finansiella är: 

- Ledtid 

- Cykeltid 

- Produktivitet 

- Leveransprecision 

- Lageromsättningshastighet 
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- Maskinutnyttjande 

- Antal enheter producerade per timme 

- Antal CCC-dagar 

- Takten som nya produkter introduceras 

- Produktkostnad 

- Kostnad för dålig kvalitet 

- Inkomst per anställd 

Enligt standard från Volvokoncernen skall alla mätetal ha en generell beskrivning; ett klart 

syfte; en beskrivning om mätetalet har ett klart mål eller inte; en definierad mätmetod; 

definierad tid med vilken uppmätning av mätetalet återkommer; en definierad starttid; 

någon ansvarig för mätetalet och definierade presentations- och redovisningsrutiner.  

5.9 Motstridigheter inom ekonomistyrning 

I artikeln ”The Lean Enterprise and Traditional Accounting – Is the Honeymoon over?” 

beskriver Kennedy, F.A. och Brewer, P.C. skillnader mellan traditionell- och lean 

ekonomistyrning, genom att redogöra för olika myter kring varje styrform. Jämför varje 

punkt var och en för sig mellan traditionell och lean styrform. [22] 

Synsätt inom traditionell ekonomistyrning 

1. Lager är en tillgång 

2. Att varje chef är ansvarig för att 

optimera den egna avdelningen 

skapar optimalt kundvärde. 

3. Förbättringar sker effektivast genom 

att studera orsaker till varianser. 

4. Data rapporteras till beslutsfattare 

enligt den månadscykel som den 

finansiella rapporteringen följer. 

5. Ledig tid är ett tecken på 

ineffektivitet. 

6. För att lyckas skall ett företag 

jämföra verksamheten internt mot 

standarder på företaget. 

7. Lönsamheten på företaget maximeras 

om utgifterna reduceras, där den 

största utgiften är arbetskraft. 

Synsätt inom Lean ekonomistyrning 

1. Inkomster fås genom att sälja 

produkter. 

2. Värdeströmmen skapar optimalt 

kundvärde. 

3. Icke-finansiella mätetal underlättar 

kontroll och styrning av produktionen. 

4. Nulägesbeskrivningar som uppdateras 

löpande ger bättre underlag vid 

operativt beslutsfattande.  

5. Ledig tid är ok om det inte finns någon 

efterfrågan från kund. 

6. Målet är att förbättra företaget och vad 

som levereras till kunden i snabbare 

takt än konkurrenterna.  

7. Arbetskraft är en tillgång som skall vara 

allsidig och kompetent.  
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Traditionella synsätt/myter förklaras nedan: 

Myt 1 – Lager ses som en tillgång som genererar vinst vid försäljning. I verkligheten är 

lager en nedlagd kostnad (för lagerhållning och transport) som kostat pengar vilka kunde ha 

investerats i en annan del av verksamheten. 

Myt 2 – Att varje chef ansvarar för att optimera den egna avdelningen resulterar i 

suboptimering, vilket slutar med att företagets och kundens bästa bortses från. 

Myt 3 – Varianser är ofta resultat av problem på företaget. Att studera varianser kan därför 

resultera i att problemen upptäcks för sent. Dessutom kan varianser vara svåra att tolka och 

förstå, vilket gör att personal har svårt att identifiera och eliminera problemen. För att 

belysa aktuella problem bör fokus istället vara på att mäta och finna orsak till 

nutidsproblem, som t.ex. andel levareanser i tid.  

Myt 4 – Månadsrapporter presenteras ofta flera dagar efter månadens slut, vilket gör att 

inaktuella data och observationer kan presenteras. Att resultat presenteras under en specifik 

period kan också resultera i att extra resurser koncentreras till den aktuella tidsperioden, i 

syfte att temporärt få rapporterna att se bättre ut, vilket kan resultera i överproduktion och 

extra lager.  

Myt 5 – Traditionella ekonomistyrningssystem mäter ofta företagets prestationer med 

mätetal för volym, t.ex. antal enheter producerade. Ledig tid ger i så fall en möjlighet att 

producera fler enheter. Men, om det inte finns någon efterfrågan från kund, så är 

produktion av fler enheter onödig och kostar bara pengar. (Den värsta av de sju formerna 

av slöseri inom Lean Manufacturing, kap. 5.2.2.)  

Myt 6 – För att ett företag skall vara konkurrenskraftigt på marknaden räcker det inte med 

att uppfylla interna krav på varianser och ekonomiska mätetal. För att fortsätta vara stora 

på marknaden, och inte tappa marknadsandelar, krävs förbättringar i en högre takt än de 

främsta konkurrenterna.  

Myt 7 - Att skära ned på personal för att minska kostnader resulterar i att kunskapen på 

företaget minskar, vilket resulterar i en minskad möjlighet att generera intäkter. När 

efterfrågan från kund ökar kommer dessutom rekrytering av ny personal att vara mycket 

kostsam.  

Ovanstående jämförelser och motsägelser visar hur ett traditionellt 

ekonomistyrningssystem kan motarbeta företagets övergripande strategi. Vanligt är att 

företag strävar mot att gå mot en lean strategi men att företagets ekonomisystem inte 

stödjer detta. I sin artikel visar Kennedy, F.A. och Brewer, P.C. hur ett företag måste 

inkludera ekonomistyrningssystemet i den övergripande strategin för nå framgång. I samma 

artikel förklaras även vilka typer av mätetal som är lämpliga för en lean strategi. [22] 
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5.10 Cost Deployment på Volvo Powertrain 

Volvo Powertrain i Skövde har tagit fram ett verktyg för att identifiera lönsamma 

förbättringsåtgärder, något som kallas Cost Deployment. Syftet med Cost Deployment är i 

grund och botten att eliminera förluster inom organisationen genom att fokusera på 

resultat snarare än aktiviteter. Genom verktyget allokeras företagets förbättringsresurser 

löpande till det område som generar störst vinst för företaget. Verktyget hjälper till att 

länka kostnader och intäkter till specifika aktiviteter och därmed öka förståelsen för vilka 

aktiviteter som bör prioriteras. 

 Cost Deployment bygger upp ett program för kostnadsminskning där sambandet mellan 

förbättringsinvesteringar och resultat systemetiskt utreds. Initialt beräknas kostnaden för de 

förluster som kan identifieras på företaget, med avseende på produktions- och 

kostnadsdata.  Därefter prioriteras de projekt som förväntas kunna generera störst vinst, 

och slutligen realiseras de aktuella projekten. Verktyget är uppdelat i sju olika steg; 

1. Samla in data för att mäta och analysera kostnadssituationen. 

2. Identifiera och kvantifiera alla icke värdeskapande aktiviteter (5.2.2) och förluster, 

både inom och mellan operationer. 

3. Separera alla direkta kostnadsförluster (så som problem med en maskin) från 

resulterade förluster (resultat av maskinproblem). Syftet är att se vilka förluster som 

finns och vad de kan få för resultat.  

4. Bestämma kostnaden för alla icke skapande aktiviteter och förluster. 

5. Välja en metod för att arbeta med de identifierade aktiviteterna och förlusterna.  

6. Uppskatta kostnaden för att utföra det aktuella förbättringsprojektet och jämföra 

det med hur mycket förbättringen kan minska företagets totala kostnader.  

7. Sätta upp en förbättrings och implementeringsplan för det aktuella projektet.  

Det första steget i Cost Deployment är att samla in data för att mäta och analysera 

kostnadssituationen på företaget. Volvo Powertrain beräknar totala förluster per avdelning 

och per operation. Totalt sett har Volvo Powertrain identifierat 20 olika typer av 

förlustkategorier och en rad händelser som kan ligga till grund för respektive förlust. Varje 

avdelning är ansvarig för att ta fram vilka typer av förluster som finns under varje operation 

och mellan operationer. Verktyget används en gång varje kvartal. Målet är att de 

identifierade förlusterna skall ha eliminerats tills nästa gång verktyget används på 

avdelningen.  

Verktyget Cost Deployment är indelat i flera olika matriser. På Powertrain består Cost 

Deployment av totalt 6 stycken matriser, A-F. I A-matrisen identifieras och kvantifieras alla 

förluster per operation. I B-matrisen separeras direkta och resulterande förluster. Syftet är 

att identifiera alla kostnader som kan kopplas till de direkta förlusterna. B-matrisen finns i 

två upplagor, för förluster under och mellan operationer. I C-matrisen beräknas och 
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rangordnas kostnaderna för de totala direkta förlusterna, så att de förluster som orsakar 

mest kostnader kan prioriteras. I D-matrisen identifieras metoder för att minimera 

förlusterna. I E-matrisen sammanvägs möjliga besparingar med kostnaden och svårigheten 

kopplade till att minska identifierade förluster. När ett förbättringsprojekt utförts följs 

projektet upp för att se vilka förluster som minskat, hur mycket pengar som sparats och 

hur mycket projektet kostat.  

Bakgrunden till Cost Deployment är antagandet att totalt 30 % av företagets 

förädlingskostnader är förluster. Uppskattningsvis kan 6 % av de totala 

förädlingskostnaderna anses vara angripbara och därmed möjliga att eliminera. En stor del 

av dessa förluster är inbyggda i företagets processer. De inbyggda förlusterna kan delas in i 

balanseringsförluster och cykeltidsförluster. Balanseringsförluster orsakas t.ex. av ojämn 

beläggning inom samma flöde, vilket resulterar i förluster relaterade till den planerade 

takttiden. Cykeltidsförluster är tecken på ineffektivitet, att en process inte utförs på ett 

korrekt sätt kan resultera i att den totala cykeltiden ökar. 

Målet med Cost Delployment är att identifiera och eliminera kostnader knutna till de 

förluster som finns på företaget. Genom att hitta de förluster som kostar mest pengar 

minimeras så mycket kostnader på förtaget som möjligt, sett till de resurser som finns att 

tillgå. 

VAC skulle kunna använda Cost Deployment för att se till att resurser fokuseras på projekt 

vilka genererar störst effekt med avseende på lönsamhet. Det skulle kräva omfattande 

arbete att ta fram företagets alla förluster och att bygga matriserna. Processen att ta fram 

verktyget skulle i sig vara lärorik för företaget och ge insikt i vad som verkligen kostar 

pengar. Att verktyget går att använda på VAC är troligt, frågar är bara om det genererar en 

tillräcklig kostnadsbesparing för att motivera framtagandet.  
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6 Nulägesbeskrivning  

Nulägesbeskrivningen inleds med att förklara hur produktkostnaden i nuläget, hösten 2009, definieras och 

beräknas på VAC. Två typer av produktkostnader behandlas, nämligen; standardproduktkostnad och 

löpande produktkostnad. Nulägesanalysen fortsätter med att förklara hur begreppen marginalkostnad och 

produktivitet används på VAC.  

6.1 Produktkostnad på VAC 

VAC har, sett över tiden, inte lyckats minska sin produktkostnad. För att sätta fokus på 

produktkostnaden utsågs därför år 2008 till produktkostnadens år på VAC. Enligt de 

strategiska målen för 2009 skall VAC kortsiktigt reducera produktkostnaden genom 

fortlöpande förbättringar i produktionen och med fokus på att minska materialproblem. 

Långsiktigt skall produktkostnaden reduceras genom uppgradering och inköp av 

produktionsutrustning, förbättrade tillverkningsmetoder och upprättande av långsiktiga 

avtal med leverantörer. [29] 

VAC använder sig av två typer av produktkostnader, nämligen; standardproduktkostnad 

(production standard cost) och ett mätetal för produktkostnad som beräknas varje månad. 

För att separera det två begreppen i denna rapport benämns produktkostnaderna; 

standardproduktkostnad och löpande produktkostnad (mätetalet produktkostnad). (Kap. 

6.1.2 och 6.1.3) 

6.1.1 Ingående kostnadsslag i produktkostnaden 

Produktkostnaden på VAC kan delas in i olika kostnadsslag, vilka inkluderas i både 

standardproduktkostnaden och den löpande produktkostnaden. Kostnadsslagen är; 

- Materialkostnad 

- Förädlingskostnad 

- Produkt- och tillverkningsstöd  

6.1.1.1 Materialkostnad 

Materialkostnaden delas in i kostnaden direkt material, kostnader för lejdoperationer och 

materialomkostnad (MO). 

Den totala materialomkostnaden på VAC är kostnaden för inköp och logistik. 

Materialomkostnaden fördelas över produktsortimentet beroende på produktens belastning 

på aktuella avdelningar och med avseende på kostnaden för ingående material. En 

procentsats för hur stor del av de totala materialomkostnaderna varje produkttyp skall bära 

beräknas och används under hela året. Fördelningsnyckeln (antal procent av den totala 

materialomkostnaden) är samma för produkter inom samma typ av affär.  
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För varje inköpt material bestäms varje år ett standardpris. Skillnaden mellan standardpriset 

och det faktiska pris som VAC fick betala för det aktuella materialet kallas prisdifferens. 

Prisdifferensen inkluderas vid beräkning av den löpande produktkostnaden.  

Vid årsskiftet ändras standardpriset för material. Produkter som börjat tillverkas innan 

årsskiftet, och som innehåller material med tidigare års standardpris, värderas om till det 

aktuella årets värde.  

Många av VAC:s leverantörer och kunder använder amerikanska dollar som valuta. 

Materialkostnader beräknas med en standardkurs gentemot dollarn (2009 motsvarades 1 

dollar av 6,80 kr). Den använda valutakursen är förhållandet mellan amerikanska dollar och 

svenska kronor sett över en längre tid och bestäms vid varje årsskifte. Genom att ha en fast 

dollarkurs påverkar inte kortsiktiga valutaförändringar produktkostnaden.  

6.1.1.2 Förädlingskostnad 

Förädlingskostnaden på VAC beror av antalet årliga beräknade (budgeterade) 

bearbetningstimmar på företaget. Kostnaden för förädling bestäms som en timkostnad för 

varje produktionsavdelning. Produktionsavdelningarna skall bära alla kostnader som kan 

knytas till tillverkning av företagets produkter, både avdelningens egna kostnader som 

direkt kan knytas till dess verksamhet, och internt omfördelade kostnader, som 

overheadkostnader.  

Produktionsavdelningens egna kostnader är t.ex. lönekostnad för verkstadsarbetare, 

lönekostnad för tjänstemän direkt knutna till avdelningen, underhåll och reparationer, 

förbrukningsmaterial, avskrivningar, tjänstebilar, datorprogram, städning, telefonikostnader 

m.m.  

Internt omfördelade kostnader är overheadkostnader och andra stora kostnader som kan 

fördelas mellan produkterna. De overheadkostnader som allokeras till produkterna är 

sådana som bidrar till att bygga produkternas värde, s.k. tillverkningsomkostnader (TO), 

t.ex. en viss del av arbetet utfört på avdelningarna logistikutveckling, kvalitet och ekonomi. 

Exempel på andra internt omförda kostnader är kostnader för truckar, interhyra, 

verktygsskärpning, verktygskalibrering och datorhyra. 

Antalet bearbetningstimmar som en produktionsavdelning beräknas utföra kallas för VA-

tid. Där VA ursprungligen står för verkstadsavtal (anställd). Ett annat begrepp som 

används på VAC är TA, som ursprungligen står för tjänstemannaavtal (anställd). TA-tid är 

de timmar som tjänstemän utför. 

På hösten av varje år budgeterar avdelningarna på VAC sin totala uppskattade omkostnad 

för det kommande året. Till denna kostnad läggs kostnader för ovan nämnda overhead. 

Utifrån summan av avdelningens egna totala kostnader och internt omförda kostnader 

beräknas den totala kostnaden för produktionsavdelningen under året. Därefter beräknas 

avdelningens timkostnad, baserad på antalet uppskattade bearbetningstimmar (VA-timmar) 

på avdelningen. 
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En produktionsavdelning kan ha både verkstadsarbetare och tjänstemän. Tjänstemän som 

direkt knyts till avdelningen, och kan sägas bidra till att skapa mervärde för produkterna, 

blir en del av avdelningskostnaden. Tjänstemän som inte jobbar på produktionsavdelningar 

blir en del av företagets overheadkostnader eller allokeras till produkterna via det som 

kallas produkt- och tillverkningsstöd (se kap. 6.1.1.3).  

De internt omfördelade kostnaderna (overheadkostnader) fördelas mellan avdelningarna 

med olika fördelningsnycklar. Vilken fördelningsnyckel som används för de olika 

kostnadsslagen beror på kostnadstyp. Lokalhyran fördelas med avdelningens area som 

fördelningsnyckel, men även lokalens standard påverkar lokalhyran. Overheadkostnader 

från tjänstemän och liknande fördelas schablonmässigt med antal maskintimmar som 

fördelningsnyckel.  

I förädlingskostnaden ingår även kostnader för avskrivningar. En maskinintensiv avdelning 

med mycket nya maskiner har en relativt hög andel avskrivningskostnader jämfört med en 

avdelning med få maskiner och mycket manuellt arbete.  

Vissa cost center på VAC grupperas i komponentområden, där liknade detaljer tillverkas 

med liknande bearbetningsmetoder. (Exempel på sådana komponentområden är 

Skivverkstaden och LPT.) Under sådana förutsättningar är det vanligt att tillverkning av en 

produkt är möjlig (och likvärdig) på flera av de cost centrer som ingår i 

komponentområdet. För att produktkostnaden inte skall vara beroende av vid vilket cost 

center bearbetning sker ges vissa cost center samma timkostnad. Vid beräkning av 

respektive cost centers timkostnad justeras då dessa så att timkostnaden bli samma för de 

aktuella cost centrerna inom komponentområdet.  

Vid beräkningar av den löpande produktkostnaden justeras förädlingskostnaden för 

produkter som tillverkats över årsskiftet (på samma sätt som för ingående material). När 

timkostnaden för en avdelning räknas om i början av året justeras kostnaden för arbete 

utfört på en produkt året innan till det aktuella årets timkostnad.  

6.1.1.3 Produkt- och tillverkningsstöd 

Produkt- och tillverkningsstöd är bl.a. till för att stödja VAC:s produkter i produktionen, 

förbättra produktionsmöjligheter och öka effektiviteten på företaget. Kostnaden för stödet 

beräknas för varje separat produkt. Produkt- och tillverkningsstöd är verksamt under olika 

delar i produktcykeln, se figur 9.  

 

 

 

Konstruktion Produktion Användning Skrotning

Tillverkningsstöd 

Produktstöd 

Figur 9 – Produkt- och tillverkningsstöd 
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Tillverkningsstöd avser ”kvalitetssäkring, kravhantering och förbättring på existerande 

produkter och produktionssystem i syfte att vidmakthålla och förbättra t.ex. kvalitet, 

kostnad, kapitalbindning och leveransförmåga, samt att anpassa till nya kund- och 

myndighetskrav”. Head of Production (POA) är initiativansvariga för tillverkningsstöd. 

Produktstöd finns under alla faser i produktens livscykel. Produktstödet syftar till att stödja 

varje enskild produkt under hela livscykeln, med avseende på t.ex. konstruktion, livslängd 

och anpassning till ev. nya produkt-, kund- och myndighetskrav. Head of Design (DOA) är 

initiativansvariga för produktstöd. 

Produkt- och tillverkningsstöd kan delas in i riktade insatser och basverksamhet. 

Basverksamhet är stöd som kontinuerligt krävs för tillverkning av företagets olika 

produkter. Basverksamheten för tillverkningsstöd utförs främst av personal på respektive 

tillverkningsavdelning. Basverksamhet i form av produktstöd består av produktuppföljning 

som utförs av funktioner och styrs av linjechefer.   

Riktade insatser är stöd från tjänstemän vilka arbetar med insatser direkt till en specifik 

produkt (under en kortare tid), t.ex. för att minska en bearbetningstid eller förbättra en 

process. Riktade insatser är möjliga att planera i tiden, både för produkt- och 

tillverkningsstöd.  

Allt riktat produkt- och tillverkningsstöd kan inte härröras till en viss produkt, exempel på 

en sådan kostnad kan vara metodutveckling. Sådana indirekta riktade kostnader kallas 

generellt riktat produktstöd och kan t.ex. inkluderas i resultaträkningen för en viss typ av 

affär eller fördelas med fördelningsnycklar över antalet tillverkade produkter.  

Användningen av begreppet produkt- och tillverkningsstöd är under utveckling på VAC. 

För att få en rättvisande fördelning av kostnader mellan produkter strävar VAC efter att så 

stor andel av stödet som möjligt skall kunna knytas till en specifik produkt. Detta sker 

genom att tjänstemän prognostiserar och bokför hur mycket tid de arbetar med respektive 

produkt.  

Produkt- och tillverkningsstöd kan komma ifrån t.ex. produktionstekniker eller från 

avdelningarna central produktionsteknik och teknik (metodutveckling). Produkt- och 

tillverkningsstöd beräknas enligt kostnaden för stöd per timme och produkt. Tidigare var 

produktionstekniker (PT) direkt knutna till avdelningen och var en del av den totala 

avdelningskostnaden. Sedan årsskiftet 2008/2009 har kostnaden för PT tagits bort från 

avdelningskostnaden och blivit en del av det som kallas produkt- och tillverkningsstöd. 

Målet med att införa en kostnad för produkt- och tillverkningsstöd är kunna fördela 

kostnaden för stödet så rättvisande som möjligt mellan produkter.  

Vid beräkning av standardproduktkostnaderna (kap. 6.1.2) för 2009 hade begreppet 

produkt- och tillverkningsstöd inte implementerats fullt ut på företaget. Begreppen är 

under utveckling på VAC och under 2009 tas kostnader för produkt- och tillverkningsstöd 

(bas och riktat) fram för företagets produkter. Vid beräkning av 2010 års budget och 
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standardproduktkostnader är målet att produkt- och tillverkningsstöd skall kunna 

inkluderas fullt ut.  

Vid budgeten beräknas hur mycket produkt- och tillverkningsstöd som varje produkt 

uppskattas behöva (nyttja) under det kommande året. Uppskattningen görs utifrån 

planerade TA-timmar och tidigare års erfarenheter. Den totala produkt- och 

tillverkningskostnaden fördelas på antalet VA-timmar för respektive produkt. Till 

förädlingskostnaden för produkten tillkommer alltså en timkostnad för produkt- och 

tillverkningsstöd, vilket ger den totala tillverkningskostnaden. 

Kostnaden för produkt- och tillverkningsstöd fördelas alltså över antalet VA-timmar per 

produkt. En enskild enhet med längre bearbetningstid får alltså en totalt högre kostnad för 

produkt- och tillverkningsstöd. Istället för att bestämma kostnaden för produkt- och 

tillverkningsstöd per VA-timme skulle kostnaden kunna bestämmas per produkt, alltså 

fördelas över antalet producerade enheter. Hur kostnaden för produkt- och 

tillverkningsstöd skall beräknas är just nu (hösten 2009) under diskussion.  

6.1.2 Standardproduktkostnad 

Standardproduktkostnaden på VAC beräknas årligen för alla produkter i VAC:s 

produktsortiment, både delkomponenter och slutprodukter. Standardproduktkostnaden 

inkluderar alla kostnader beskriva i kapitel 6.1.1. Standardproduktkostnaden är fix och 

ändras inte under året. Alla typer av produkter och material har en standardkostnad, såväl 

tillverkade på VAC som inköpta. I denna rapport benämns dessa kostnader standardpris 

(för material) och standardproduktkostnad (för produkter tillverkade på VAC). 

Standardproduktkostnaden beräknas enligt direktiv från Volvokoncernen.  

När standardproduktkostnaden beräknas används standardpriset för material, förväntade 

bearbetningstider och de beräknade timkostnaderna för förädling per produktionsavdelning 

och produkt- och tillverkningsstöd för det aktuella året. Standardproduktkostnaden 

beräknas enligt fullkostnadsprincip. Företagets tillverkade produkter skall alltså fullt ut bära 

företagets tillverkningsomkostnader.  

Timkostnaden för förädling varierar beroende på storleken på VAC:s produktionsvolym 

och dess fördelning på företaget. När budgeten beräknas uppskattas beläggningen för det 

kommande året, så att företagets kostnader kan fördelas på antal VA-timmar på 

produktionsavdelningarna. Det kan vara svårt att uppskatta beläggningen och volymen av 

produkter på företaget, särskild i tider då konjunkturen svänger. Om beläggningen skattas 

för högt kommer produkterna att bära en för liten del av de totala kostnaderna, vilket 

resulterar i en för låg produktkostnad. På samma sätt resulterar en för låg skattning av 

beläggningen i en för hög produktkostnad.  

Standardproduktkostnaden används bl.a. som underlag vid värdering av offerter, för att 

undersöka lönsamheten hos en produkt och som benchmarking för att se om VAC är 

konkurrenskraftigt. Standardproduktkostnaden är en komponent i standardsjälvkostnaden, 

som beräknas enligt direktiv från Volvokoncernen. (6.1.5) Där standardsjälvkostnaden är 
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produktkostnaden inklusive kostnader förknippade med försäljning av produkten, t.ex. 

kostnad för garantier och utgående logistik. 

6.1.3 Löpande produktkostnad 

Mätetalet löpande produktkostnaden beräknas i slutet av varje månad utifrån de ingående 

kostnadslagen i kap. 6.1.1. Den löpande produktkostnaden fungerar endast som ett mätetal 

för VAC för att t.ex. följa hur förbättringsarbete i produktionen fortlöper och som ett 

incitament för att över tid minska standardproduktkostnaden. Syftet med den löpande 

produktkostnaden är att den skall mäta förändringar av kostnader som kopplas till 

tillverkning av företagets produkter. Den löpande produktkostnaden mäter kostnaden för 

en specifik order.  

De förändringar som den löpande produktkostnaden mäter är variationer och förändringar 

i materialkostnader och bearbetningstid. Den faktiska förädlingskostnaden varierar för en 

produkt beroende på den faktiska maskintiden varje månad. En produkt (order) med lång 

bearbetningstid får bära en större förädlingskostnad än en produkt (order) med kort 

bearbetningstid.  

Förändringar i materialkostnader beräknas med avseende på prisdifferenser och skillnaden i 

standardpris för material över årsskiftet för aktuell order. (kap. 6.1.1.1) 

Kostnaden för förädling och produkt- och tillverkningsstöd är en funktion av antalet 

bearbetningstimmar av en order och anges i [kostnad/ bearbetningstimme].  

Timmar som tjänstemän månadsvis rapporterar direkt till en order eller produkt per månad 

inkluderas i den löpande produktkostnaden. (Ej vanligt förekommande.) 

Den löpande produktkostnaden beräknas för slutprodukter färdigställda i slutet av varje 

månad. De fem sista producerade detaljerna (orderna) från varje månad väljs ut. Därefter 

tas de två dyraste och två billigaste detaljerna bort, och produktkostnaden beräknas för den 

kvarvarande detaljen (”median-5 metoden”). Medianen av 5 väljs utifrån skillnaden mellan 

standardproduktkostnad och faktisk kostnad (kalkyldifferens). Den produktkostnad som 

väljs ut enligt median 5 metoden representerar kostnaden för produkten under 

motsvarande månad.  

Kostnaden för ingående delkomponenter i en produkt beräknas även de enligt median-5 

metoden, och adderas så att den totala kostnaden för slutprodukten fås fram. 

Delkomponenterna som ligger till grund för att beräkna dess kostnad enligt median-5 

metoden är också de fem senast producerade, och alltså inte de specifika delkomponenter 

som är del av den utvalda slutprodukten. Den löpande produktkostnad som avses ger en 

ögonblicksbild för vad det skulle kosta att producera detaljen precis vid beräkningens 

tidpunkt. 
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Alltså; den löpande produktkostnaden är kostnaden att i nuläget tillverka slutdetaljen . 

Den löpande produktkostnaden består av kostnaden att tillverka delkomponenterna  

och  samt kostnaden för att sätta ihop dem till slutdetaljen. Kostnaderna för alla 

detaljerna; ,  och  är framtagna enligt median-5 metoden, från de fem senast 

tillverkade slutprodukterna eller delkomponenterna i slutet av varje månad, oberoende av 

vilken specifik delkomponent som ingår i slutprodukten.  

Anledningen till att endast de 5 sista produkterna varje månad används för att ta fram den 

löpande produktkostnaden är framför allt för att många av VAC:s produkter har långa 

ledtider och låg tillverkningstakt. VAC strävar efter att ständigt förbättra företagets 

processer och minska dess produktkostnader. Om produktkostnaden skulle beräknas som 

ett medelvärde av ett större antal produkter så skulle det i många fall resultera i att inaktuell 

data används. På så sätt skulle produktkostnaden inte rättvist spegla effekten av t.ex. 

förbättringsprojekt.  

Anledningen till att medianmetoden används vid beräkning av den löpande 

produktkostnaden och att inte ett medelvärde räknas ut för de fem produkterna är för att 

undvika att enskilda extremvärden skall få för stort genomslag. Vid bearbetning finns en 

undre möjlig gräns för vilken bearbetningstid som kan nås, medans en övre gräns inte 

existerar på samma sätt. Medianmetoden sorterar alltså bort höga produktkostnader (långa 

bearbetningstider), som t.ex. orsakats av problem i produktionen.   

Den löpande produktkostnaden beräknas och följs upp för 17 fokusprodukter. 14 av 

produkterna tillverkas i Trollhättan (Sverige) och 3 stycken i Kongsberg (Norge). Figur 11 

visar utvecklingen av den totala löpande produktkostnaden för fokusprodukterna under 

2008.  

Slutprodukt 

Del- 
komponent 

Figur 10 – Definition av den löpande produktkostnaden på VAC 
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Figur 11 – Löpande produktkostnad 2008 

Som nämnts tidigare används den löpande produktkostnaden som ett mätetal för att se hur 

förbättringsarbete i produktionen fortlöper vilket ger ett incitament för att över tid kunna 

minska standardproduktkostnaden. Genom att analysera trender och förändringar i 

produktkostnader kan problem uppmärksammas och orsakssamband identifieras. Den 

löpande produktkostnaden fungerar som ett verktyg för att identifiera förbättringsområden 

och effektivisera produktionen. Ett annat sätt att ta tillvara förbättringar och 

effektiviseringar i produktionen är att öka företagets intäkter, t.ex. genom ökad beläggning.   

6.1.4 Koppling mellan standardproduktkostnad och löpande 
produktkostnad 

Kostnaden att producera en produkt kan successivt minska som en effekt av förbättringar 

och effektivisering i produktionen. För att en standardproduktkostnad skall minska, till 

följd av förbättringar eller effektivisering, krävs att dessa utnyttjas i produktionen och att 

resultatet blir en faktisk lägre kostnad. Det kan ta flera år innan en minskning av den 

löpande produktkostnaden får genomslag i standardproduktkostnaden. Arbetet med att 

minska den löpande produktkostnaden torde alltså på sikt möjliggöra en sänkning av 

standardproduktkostnaden. Om antalet maskintimmar, genom effektivisering minskar för 

en produkt, så leder det dock inte automatiskt till en verklig kostnadsminskning. För att få 

en verklig kostnadsminskning kan det t.ex. krävas; omfördelning av personal, ändring av 

arbetsuppgifter eller olika typer av nedskärningar på företaget. Den löpande 

produktkostnaden kan alltså ses som ett verktyg för att möjliggöra minskning av 

standardproduktkostnaden.  

6.1.5 Produktkostnad enligt Volvokoncernen 

Som en del av Volvokoncernen skall VAC följa koncernens regelverk för ekonomisk 

rapportering och styrning.  

I Financial Policies & Procedures 2009 står att syftet med produktkostnaden är att;  

- Säkerställa att varje produkt genererar tillräcklig intäkt för att uppnå företagets 

långsiktiga och kortsiktiga finansiella mål.  
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- Fungera som kontrollmekanism inom företaget. 

- Fungera som information vid valet mellan att tillverka eller köpa.  

- Fungera som bas vid ekonomistyrning, framförallt för kostnader och lager.  

- Möjliggöra optimering av vinstmarginal. 

- Vara en del av de faktorer som ligger till grund för intern prissättning.  

De områden som produktkostnaden framför allt kan användas till är; 

- Prissättning 

- Ekonomistyrning 

- Värdering av lager 

- Analys av vinstmarginal 

- Optimering av produktsortimentet ur ett kostnadsperspektiv 

Beräkning av produktkostnad skall resultera i två kostnader; standardproduktkostnad och 

standardsjälvkostnad (standard cost of sales). Där standardsjälvkostnaden är 

produktkostnaden inklusive kostnader förknippade med försäljning av produkten, t.ex. 

kostnad för garantier och utgående logistik. Volvokoncernen rekommenderar att alla 

kostnader skall fördelas direkt till en produkt när detta är möjligt, om inte skall 

fördelningen ske via lämplig fördelningsnyckel. [30] 

6.2 Marginalkostnad på VAC 

Marginalkostnaden för en produkt beräknas inte på VAC, utan produktkostnaden beräknas 

enligt fullkostnadsprincip (kap. 6.1). Det enda fall då marginalkostnaden används vid 

offertbeslut är vid speciella LTA (Long Term Agreement) affärer. Dessa LTA affärer 

beräknas vara i högst tre år och har syftet att upprätthålla sysselsättningen på företaget 

under en konjunktursvacka.  Vid sådana affärer beräknas produkten inte påverka de fasta 

kostnaderna under någon längre period och kan därför bortses från.  

Nästan alla affärer som VAC är delaktiga i har långa kontrakt och löper under lång tid. Att 

använda marginalkostnaden för att värdera sådana offerter kan leda till att produkter med 

för låg lönsamhet tas in. Vid värdering av offerter ses det därför som nödvändigt att 

beräkna produktkostnaden enligt fullkostnad.  

För att översätta hur förslagsverksamhet och verksamhetsutveckling (VU) påverkar 

produktkostnaden i kronor har en schablonmässig marginalkostnad tagits fram på 

företaget. Marginalkostnaden för verksamhetsutveckling ger att varje besparad 

maskintimme minskar den totala standardproduktkostnaden med 500 SEK. Det krävs dock 

att den besparade maskintimmen ger en faktisk kostnadsminskning innan minskningen av 

standardproduktkostnaden kan realiseras, vilket kan ta lång tid. (jämför med kap. 6.1.4) 

Marginalkostnaden för VU inkluderar lön, lönebikostnader, skiftersättning, utbildning m.m.  
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Marginalkostnaden för förslagsverksamhet minskar produktkostnaden med lönekostnaden 

och lönebikostnaden för motsvarande en maskintimme. På samma sätt som för 

marginalkostnaden för VU krävs att kostnadsminskningen till följd av 

förslagsverksamheten realiseras innan produktkostnaden minskas. 

6.3 Produktivitetsmätning på VAC 

Enligt direktiv från Volvokoncernen skall alla delar av koncernen använda mätetalet 

produktivitet. Volvokoncernen vill se en koppling av produktivitetsmätningen till 

resultaträkningen. Mätetalet produktivitet är nu (hösten 2009) under implementering på 

VAC. Mätetalet produktivitet kan ses som ett komplement till mätetalet produktkostnad. 

(kap. 5.1 och 6.1)  

Produktivitet mäts per komponentområde, där de ingående komponenterna liknar varandra 

och kräver liknande bearbetningsmetoder. Följande sju komponentområden finns på VAC; 

LPT, Spool, Strukturer, Skiv, LVS, SMC och Processer & Service.  

 

Produktivitet mäts som;    

Produktivitet mäts alltså, i enlighet med Volvokoncernens definition av mätetalet, i 

dimensionen [kr/st]. Mätetalet är alltså ett mått på kostnadseffektivitet, dvs. hur väl VAC 

omvandlar omkostnader till produkter.  

Antalet levererade produkter representeras av de produkter som lämnat respektive 

komponentområde, men inte nödvändigtvis levererats till kund. För att kunna jämföra 

produktivitet mellan produkter med t.ex. hög respektive låg kostnad, och hög respektive låg 

volym, har man tagit fram omvandlingsfaktorer mellan produkterna. Vid framtagning av 

omvandlingsfaktorerna har man utgått från skillnaden i antal maskintimmar mellan 

produkter. En produkt med dubbelt så många maskintimmar som en annan får en dubbelt 

så stor omvandlingsfaktor. Omvandlingsfaktorn multipliceras med antalet levererade 

produkter. Omvandlingsfaktorerna som är tänkta att gälla år från år har beräknats med 

2008 års maskintimmar som bas.  

Omkostnaden för varje komponentområde kan jämföras med avdelningskostnaden (direkta 

och internt omförda kostnader) inklusive kostnad för produkt- och tillverkningsstöd, vid 

beräkning av produktkostnad. Omkostnaden delas in i; personalkostnader, förbrukning, 

underhåll och reparationer, avskrivningar, typbundna verktyg, internt omförda kostnader 

och löpande stöd.  

Personalkostnader är kostnader som kan knytas till respektive komponentområde och kan 

jämföras med personalkostnaderna vid beräkning av produktkostnad. Internt omförda 

kostnader är overheadkostnader som fördelas på respektive komponentområde. Löpande 

stöd är kostnader för produkt- och tillverkningsstöd till respektive komponentområde. 

Målet med det löpande stödet är att möjliggöra en minskning av kostnader på andra 
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områden. Löpande stöd omfattas av direkta kostnader från central produktionsteknik, 

tillverkningsmetoder & materialteknik, motorsystem & produktstöd, konstruktion och 

kvalitet.  

Kostnad för material (förutom förbrukningsmaterial) inkluderas inte vid beräkning av 

produktivitet. Eftersom materialkostnaden inte kan påverkas har kostnaden inte inkluderats 

i beräkningsmodellen.  

Produktiviteten på respektive komponentområde beräknas varje månad och nya 

omkostnadsvärden tas fram löpande. Kostnaden för löpande produkt- och 

tillverkningsstöd bestäms varje månad enligt den TA-tid som rapporterats till respektive 

komponentområde. Beroende på beläggningen på komponentområdena så varierar 

produktiviteten, t.ex. så går produktiviteten naturligt ner under semesterperioder. 

Produktiviteten på komponentområdena kan aggregeras så att produktivitet kan tas fram 

för t.ex. VAC eller hela Volvokoncernen. 

Vanligt förekommande på VAC är så kallad stödkörning. Stödkörning innebär att 

avdelningar ibland hjälper varandra med bearbetning av produkter eller utlåning av 

medarbetare. Stödkörningen registreras så att produktiviteten beräknas med avseende på 

ev. stödkörning som en avdelning utfört åt en annan eller som en avdelning tagit emot.  

Inom flera delar av Volvokoncernen inkluderas kostnaden för kapitalbindning i 

definitionen av produktivitet. VAC har initial valt att inte inkludera kapitalbindningen, men 

kommer troligtvis att försöka inkludera en sådan kostnad på sikt.  

Mätetalet produktivitet är tänkt att användas som ett styrmedel på VAC. Genom att studera 

förändringar och trender i produktiviteten kan mätetalet användas som analysverktyg för 

att uppmärksamma problemområden och undersöka möjliga förbättringsåtgärder. Mätetalet 

produktivitet är tänkt att illustrera vad som händer med effektiviteten på en avdelning sett 

över tid och mäter hur kostnaden att tillverka en produkt förändras. 
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7 Analys av nuläge 

Kapitlet inleds med analys av VAC:s produktkostnad. Analysen av produktkostnaden berör de två olika 

typer av produktkostnad som används på VAC, nämligen; det måntliga mätetalet löpande 

produktkostnad och standardproduktkostnad.  

Analysen tar upp hur definitionen av den löpande produktkostnaden kan påverka värdet av mätetalet och 

vilken effekt det kan få vid analys av den löpande produktkostnaden.  

Därefter analyseras standardproduktkostnaden och de ingående kostnadsslagen.  Andra ämnen som 

analyseras med avseende på produktkostnaden är kopplingen till ekonomistyrnig och hur 

produktkostnaden används vid värdering av offerter.  

Analysen fortsätter med hur produktkostnaden skulle kunna beräknas på VAC för att harmoniera med 

olika ekonomistyrningsmetoder som t.ex. lean accounting, time based accounting och through-put 

accounting.  

Slutligen analyseras begreppen produktivitet och marginalkostnad ur ett VAC- perspektiv.  

7.1 Analys av VAC:s produktkostnad 

Det finns två olika typer av produktkostnader på VAC, nämligen; standardproduktkostnad 

och det månatliga mätetalet löpande produktkostnad. Båda produktkostnaderna benämns 

ibland ”produktkostnad”, vilket kan skapa en viss förvirring. Följaktligen, för att kunna 

separera begreppen, kallas produktkostnaderna i denna rapport för 

standardproduktkostnad och löpande produktkostnad. (Kap. 6.1.2 och 6.1.3) 

7.1.1 Löpande produktkostnad 

Den löpande produktkostnaden beräknas enligt median-5 metoden. (kap. 6.1, Figur 10) 

Definitionen gör att den löpande produktkostnaden ger en ögonblicksbild över vad 

produkten skulle kosta att producera vid beräkningstillfället. Definitionen ger dock snarare 

ett mått på kapabilitet och hur den förändras, än en faktisk produktkostnad. Att den 

löpande produktkostnaden ändras innebär att förutsättningarna för produktionen 

förändrats.  

Att den löpande produktkostnaden beräknas enligt median-5 metoden gör att denna ibland 

kan bli missvisande. När produktkostnaden beräknas vid slutet av månaden tas de två 

största respektive lägsta kostnaderna bort, dvs. produktkostnaden beräknas för 

medianvärdet. Vid tillverkning av en produkt finns det i praktiken en lägsta kostnad för 

vilken produkten kan tillverkas. Vid problem i produktionen eller liknande ökar 

tillverkningskostnaderna och därigenom också produktkostnaden. Det finns alltså en lägsta 

gräns för produktkostnaden, medan en övre gräns inte existerar på samma sätt, vilket ger 

en snedfördelning alternativt skev bild.  
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Om produktkostnaden de fyra senaste månaderna ser ut enligt följande, där 

produktkostnaden för de fem senast tillverkade produkterna varje månad motsvaras av en 

stapel i figur 12, kan kostnadsfördelningen illustreras enligt figur 13. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt median-5 metoden tas alla de höga (fyllda) produktkostnaderna i figur 12 bort då 

produktkostnaden beräknas för respektive månad. Detta innebär att svansen i figur 13 

kapas bort. Definitionen av den löpande produktkostnaden idealiserar alltså 

produktkostnaden eftersom extremer i produktkostnaden inte exkluderas. 

Medelproduktkostnaden för kostnader beräknade enligt median-5 metoden kan illustreras 

med den högra vita markören i figur 13, medan den egentliga medelproduktkostnaden 

illustreras av den svarta markören.  

Att mätetalet exkluderar extremer i produktkostnaden resulterar i att förbättring av 

”problemkomponenter” (i fördelningens svans) inte ger något utslag på mätetalets storlek. 

Alltså, förbättringar av de produkter som utgör svansen syns inte i mätetalet. Det 

effektivaste sättet att minska den löpande produktkostnaden är därför att minska 

bearbetningstiden för enheter med medianbearbetningstid.  

I teorin finns det en risk att processförändringar i syfte att reducera bearbetningstid, leder 

till mindre robusta processer. Mindre robusta processer leder i sin tur till en ökad spridning, 

och alltså till att fler produkter bildar svans enligt fördelningen av produktkostnader i figur 

produktkostnad 

antal 

Figur 12 – Produktkostnader i slutet av månaden 

Figur 13 – Fördelning av produktkostnad 



Analys av produktkostnadsbegreppet på Volvo Aero Corporation – Analys av nuläge 
 

 41 

13. Om detta är fallet riskerar arbetet med att minska antalet bearbetningstimmar att bli 

kontraproduktivt, och ge motsatt resultat. Som en effekt av median-5 metoden skulle i så 

fall antalet bearbetningstimmar, enligt mätmetoden, kunna minska samtidigt som det 

faktiska antalet bearbetningstimmar ökat. Definitionen av den löpande produktkostnaden 

kan alltså resultera i att företagets verkliga kostnader ökar samtidigt som kostnaderna, enligt 

mätetalet, verkar minska.   

Den sammanlagda löpande produktkostnaden för fokusprodukterna har reducerats under 

2008 (figur 11) utan att VAC:s totala kostnadsmassa har minskat. Detta torde bero på att 

arbetet med att minska den löpande produktkostnaden har frigjort kapacitet och gjort 

produktionen mer effektiv utan att minska de fasta kostnaderna. De minskade 

produktkostnaderna beror istället på omfördelning av kostnaderna inom företaget. För att 

företagets totala kostnader skall minska måste VAC tillgodogöra sig den frigjorda 

kapaciteten och antingen öka intäkterna genom ökad produktion (och försäljning) eller 

genom att minska kostnaderna (t.ex. genom att minska antalet anställda, vilket till viss del 

skett under 2009).  

I figur 14 respektive 15 är produktkostnaden beräknad för två olika produkter, Produkt A 

och Produkt B. De tre kurvorna representerar en löpnade produktkostnad beräknad på 

olika sätt.  

Kurvan ”Löpande median 5 över månaden” (blå kurva) mäter produktkostnaden som 

medianen av 5 löpande för alla produkter som tillverkas. En ny median av 5 bestäms alltså 

för varje ny order som produceras.  

Kurvan ” VAC:s löpande produktkostnad” (den röda) är den löpande produktkostnaden 

som VAC beräknar den i nuläget. Alltså enligt median-5 metoden för de fem senast 

producerade produkterna varje månad.  

Kurvan ” Medelkostnad per månad” (den gröna) beräknar medelkostnaden för de 

produkter som tillverkats varje månad. 
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Figur 14 – Löpande produktkostnad för Produkt A 
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Figur 15 – Löpande produktkostnad för Produkt B 

Figur 14 och 15 visar på vilket sätt definitionen av den löpande produktkostnaden kan ge 

varierande och missvisande resultat. Kurvan ”löpande median 5 över månaden” (blå 

kurva), som visar produktkostnaden som en median av fem för alla tillverkade produkter 

under månaden, illustrerar hur vilka fem produkter som inkluderas i beräkningen kan 

påverka resultatet. Om fördelningen av färdiga produkter under månaden sett annorlunda 

ut skulle ”VAC:s löpande produktkostnad” (röd kurva) kunnat hamna på andra värden, 

vilka kurvan ”Löpande median 5 över månaden” (blå kurva) visar.  

Kurvan ”Medelkostnad per månad” (grön kurva) visar hur medelproduktkostnaden 

förändras per månad, där varje månad motsvaras av en ”platå” på kurvan. Figur 15 visar 

hur förändringar av medelkostnaden inte alltid slår igenom vid användande av den löpande 

produktkostnaden. Höga produktkostnader som påverkar medelkostnaden per månad (i 

det här fallet även låga kostnader) sorteras bort enligt median-5 metoden och får inte 

genomslag vid beräkning av den löpande produktkostnaden. Detta är i viss mån önskvärt 

eftersom att man inte vill att avvikelser och extrema produktkostnader skall få för stort 

genomslag i mätetalet. Det är dock viktigt att även uppmärksamma order med avvikande 

produktkostnader och göra insatser för att minska liknande ”problemorder”.   

Den löpande produktkostnaden används som ett mätetal på VAC. Det viktiga är därför att 

den löpande produktkostnaden följer upp trender och tendenser i produktkostnaden. Att 

enstaka värden ger ett missvisande resultat behöver därför inte få så stor effekt. Vid analys 

av produktkostnaden, och som bas i förbättringsarbeten, används snarare antal 
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bearbetningstimmar som analysverktyg än den löpande produktkostnaden. Verkar 

produktkostnaden eller antalet bearbetningstimmar avvikande analyseras detta och 

utredningar för att ta reda på varför görs.  

Eftersom att den löpande produktkostnaden kan vara missvisande är det viktigt att den inte 

används som en ”sann” produktkostnad. Den löpande produktkostnaden skall endast 

användas som ett analysverktyg och det är viktigt att man studerar ingående data noga. Det 

är även viktigt att man uppmärksammar produkter som har enstaka höga 

produktkostnader, men som bortses från med median-5 metoden, enligt figur 14 och 15.  

Det finns en risk att definitionen av den löpande produktkostnaden glöms bort över tid 

och att den kan komma att användas på ett felaktigt sätt. Vid användning av den löpande 

produktkostnaden är det därför viktigt att komma ihåg hur denna är definierad.  

7.1.2 Produktkostnadens koppling till ekonomistyrning  

VAC kan anses använda traditionell ekonomistyrning (TCS) vid beräkning av företagets 

produktkostnader. Detta framför allt för att företagets overheadkostnader fördelas med 

nyckeltal baserade på produktionsvolym (kap. 5.3.1).  

TCS är lämpligt att använda för företag med; hög standardisering av processer, begränsat 

och moget produktsortiment och en stor andel direkta kostnader. (kap. 5.3.1)  

VAC:s produktsortiment är begränsat till att tillverka en viss typ av produkter, framförallt 

komplexa rotationssymmetriska detaljer samt lastbärande komponenter. (kap. 2.3.3) VAC:s 

produktsortiment kan i det avseendet anses vara förhållandevis begränsat.  

Efterfrågan för de produkter som VAC utvecklar och tillverkar är begränsad till ett antal 

kunder inom framförallt flygindustrin. Antalet kunder, den höga produktkostnaden och 

komplexiteten hos produkterna gör att VAC produktutveckling och produktion är styrd av 

långsiktiga beställningar. Beroende på efterfrågan från kunder och aktuell kapacitet varierar 

VAC:s produktsortiment. Trots att VAC är begränsade till att utveckla en viss typ av 

produkter så kan därför produktsortimentet inte anses moget. (kap. 2.3.3) 

VAC är ansvariga för framtagning och utveckling av en stor del av företagets produkter. 

Att utveckla och ta fram nya typer av produkter är mycket resurskrävande, speciellt med 

tanke på komplexiteten hos de produkter som VAC tillverkar. Inom flygindustrin är 

säkerheten extremt viktig. För att få leverera detaljer till en flygmotor krävs en mycket hög 

kvalitet och noggrann kontroll igenom hela produktionen. Framtagning och bearbetning av 

varje detalj dokumenteras noga för att säkerställa en hög spårbarhet och om ev. fel eller 

problem upptäcks krävs omfattande utredningar. Komplexiteten hos produkterna och de 

höga säkerhetskraven gör därför att VAC måste ha mycket resurser som kan säkerställa den 

höga kvaliteten. Dessa resurser kan oftast inte knytas direkt till en produkt, utan är vad man 

kallar indirekta kostnader. Säkerheten, komplexiteten och värdet på produkterna är alltså 

tillsammans bidragande orsaker till att VAC har en stor andel indirekta kostnader.  
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Det finns således förutsättningar inom företaget som både stöder och inte stöder 

användandet av TCS. I kap. 7.2 presenteras hur produktkostnaden skulle kunna beräknas i 

enlighet med andra ekonomistyrningsmetoder.    

7.1.3 Ingående kostnadsslag i produktkostnaden 

7.1.3.1 Materialkostnad 

Enligt VAC:s definition av produktkostnad, kap. 6.1, består företagets 

materialomkostnader av kostnaderna för logistik och inköp. Materialomkostnaden fördelas 

med materialkostnad som fördelningsnyckel i enlighet med traditionella kostnadssystem 

(TCS), kap. 5.3.1. Det kan diskuteras om materialkostnaden är rätt fördelningsnyckel för 

materialomkostnaden. Bara för att en produkt består av dyra material så behöver den inte 

föra med sig stora kostnader för inköp och logistik. Materialomkostnaden skulle även 

kunna kopplas till volym och antal ingående komponenter. Flera mindre kostsamma 

produkter eller komponenter kan vara dyrare med avseende på kostnaden för inköp och 

logistik än en dyr produkt.   

7.1.3.2 Förädlingskostnad 

Timfokus 

Förädlingskostnaden baseras framförallt på kostnad per timme (operationstid), enligt hur 

avdelningskostnaden beräknas. (Kap. 6.1.1) En avdelning med många bearbetningstimmar 

får slå ut avdelningens totala kostnad på ett större antal timmar, vilket resulterar i en lägre 

bearbetningskostnad per timme. På så sätt motiverar produktkostnadsdefinitionen till att 

öka antalet bearbetningstimmar på varje avdelning. Detta har identifierats som ett problem 

på VAC. Avdelningarna använder antalet timmar som mätetal, ibland med målet att göra så 

många timmar som möjligt eller precis det antal som används vid beräkning av 

tillverkningskostnaden.  Fokus på att maximera antalet bearbetningstimmar per avdelning 

leder ibland till att avdelningar börjar tillverka produkter som inte är efterfrågade för 

tillfället. Detta kan i sin tur leda till en hög andel produkter i arbete, stora lager och ett ökat 

antal kasserade detaljer. Alltså en högre kapitalbindning.  

Att bearbeta produkter trots att efterfrågan saknas skapar ökad beläggning på avdelningen 

och gör att det verkar som att avdelningen har mindre kapacitet tillgänglig än vad den 

faktiskt har. Detta kan leda till att VAC upplever att det saknas resurser att börja 

tillverkning en ny typ av produkt eftersom att det verkar som att kapacitet saknas i 

maskinerna. På så sätt kan fokus på timmar leda till att VAC går miste om möjliga intäkter 

eller gör onödiga investeringar i produktionsutrustning. 

För att minska förädlingskostnaden hamnar fokus på att minska bearbetningstider. Vad 

som inte uppmärksammas är ifall bearbetningstiden minskar i en flaskhalsresurs eller inte. 

Att lägga resurser på att minska bearbetningstiden i icke-flaskhalsar skapar i sig inget 

mervärde för företaget, utan resulterar bara i dåligt utnyttjande av företagets resurser (t.ex. 
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produktionsberedare), vilket kan resultera i att det faktiskt är exempelvis 

beredningsresurserna som blir flaskhalsar.  

Istället för att fokusera på timmar borde fokus vara att producera rätt mängd produkter. 

Överproduktion är enligt produktionsstrategin Lean Manufacturing (kap. 5.2.2) den värsta 

formen av slöseri. Det är alltså onödigt och kostar bara pengar att producera detaljer som 

inte ger någon intäkt. Slutsatsen är alltså att; produktkostnaden i nuläget inte är ett mätetal 

som optimerar produktionen på avdelningsnivå. 

Kapitalbindning 

Produktkostnadens koppling till företagets kapitalbindning är svag. VAC:s övriga 

overheadkostnader fördelas med maskintimmar som fördelningsnyckel. Ju mer 

maskintimmar en produkt kräver desto större del av overheadkostnaderna tilldelas 

produktkostnaden. Definitionen motiverar alltså till att minska antal maskintimmar, vilket 

på ett sätt minskar den totala kapitalbindningen. Dock är maskintiden endast en liten del av 

den totala ledtiden för en produkt. För att produktkostnadsdefinitionen ska inkludera 

VAC:s kapitalbindning skulle även resterade del av ledtiden behöva behandlas, vilket 

inkluderar tid i lager och tid som produkten inte är tillgänglig för förädling.  

Rättvisande förädlingskostnader 

Många avdelningar på VAC utför olika typer av bearbetning på olika typer av produkter: 

enkla och komplexa. Exempel på olika bearbetningsmetoder kan vara grov- och 

finsvarvning. Finsvarvning kräver generellt mer bemanning av än vad grovsvarvning gör, 

dvs. operatörskostnaden borde vara högre för finsvarvning än för grovsvarvning. Genom 

att fördela avdelningskostnaderna jämt över antalet bearbetningstimmar så tas dock inte 

hänsyn till vilken typ av bearbetning som utförs. Två olika produkter med lika lång tid 

finsvarvning respektive grovsvarvning får samma bearbetningskostnad om bearbetningen 

sker på samma avdelning.  

Ett annat problem med att avdelningskostnaderna fördelas jämt, med maskintimmar som 

grund är graden, av komplexitet hos produkterna. En komplex produkt som kräver mycket 

stöd, ombearbetning och bemanning under bearbetning, får samma del av 

avdelningskostnaden som en enkel produkt, så länge maskintiden är samma. (kap. 5.3.1)  

I förädlingskostnaden ingår kostnader för avskrivningar. En maskinintensiv avdelning med 

mycket nya maskiner har en relativt hög andel avskrivningskostnader jämfört med en 

avdelning med få maskiner och mycket manuellt arbete. På samma avdelning finns ofta en 

blandning av både nya och äldre maskiner. Vissa produkter kräver bearbetning i nya 

specialmaskiner p.g.a. t.ex. höga toleranser, komplex bearbetning eller detaljstorlek medan 

andra detaljer kan tillverkas i standardmaskiner. Avdelningens kostnad för avskrivningar är 

summan av avskrivningarna för alla maskiner på avdelningen och adderas till 

avdelningskostnaden. En produkt som bearbetas i en äldre maskin med låga 

avskrivningskostnader får alltså bära höga avskrivningskostnader från dyrare maskiner på 

avdelningen.  
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Avdelningens kostnader är alltså beroende på avdelningens sammansättning av maskiner 

och vilka produkter som produceras. Samma bearbetning, fast på olika avdelningar, kan ge 

olika kostnader för bearbetningen. 

För varje avdelning beräknas en total avdelningskostnad, vilken inkluderar alla direkta 

avdelningskostnader och fördelade overheadkostnader. Avdelningskostnaden fördelas 

sedan på varje produkt med antal maskintimmar som fördelningsnyckel. Enligt metoden 

fördelas avdelningskostnaderna över alla produkter oberoende av vilken produkt som 

egentligen orsakar kostnaden. För att få en rättvisare fördelning är det önskvärt att 

fördelningen av de kostnadsslag som är inkluderade i avdelningskostnaden sker mer riktat 

mot respektive produkt(typ).  

Ett alternativ till beräkning av avdelningskostnader är att beräkna en timkostnad för varje 

maskin (eller work center). En sådan kostnadsfördelning skulle minska ovan nämnda 

problem, där varierande bemanning, komplexitet och maskinkostnader kan skapa 

felvisande produktkostnader. Beräkning av kostnader för respektive work center förekom 

på VAC innan företaget övergick till att beräkna avdelningskostnader. Idag finns ca 850 

work center på VAC, att beräkna en timkostnad för varje separat work center skulle 

innebära ett omfattande arbete. Att ha 850 olika timkostnader skulle således göra 

beräkningen av produktkostnader väldigt komplicerad och är knappast önskvärt. 

Ett problem med att bryta ner timkostnaden i mindre delar kan vara att det möjliggör en 

strävan efter att hitta ”billiga” bearbetningsalternativ för respektive produkt. Genom att 

välja mindre avancerade (mindre kostsamma) bearbetningsmetoder skulle 

produktkostnaden för en enskild produkt, i så fall kunna minska. Detta motiverar till 

tillverkning med manuella operationer, och i icke-avancerade maskiner, vilket inte stödjer 

VAC:s vision att ligga i framkant av teknologiutvecklingen. Det finns också en risk att 

billigga attraktiva alternativ bli överbelagda, vilket på sikt kan skapa flaskhalsar med 

produktionsproblem som resultat.  

7.1.3.3 Produkt- och tillverkningsstöd 

Den löpande produktkostnaden tar hänsyn till variationer i materialkostnad och 

bearbetningstid. För att ytterligare mäta förändring skulle definitionen kunna inkludera 

månatliga variationer i produkt- och tillverkningsstöd i beräkningarna. Den löpande 

produktkostnaden skulle kunna inkludera variationer i produktstöd på samma sätt som 

mätetalet produktivitet (löpande stöd). Hur produktkostnaden beräknas har förändrats över 

åren och när den löpande produktkostnaden infördes mättes inte kostnaden för produkt-

och tillverkningsstöd på samma sätt som i dagsläget. Nu är det dock möjligt att anpassa 

definitionen till nuvarande situation och inkludera månatliga förändringar i produkt- och 

tillverkningsstöd i den löpande produktkostnaden.  

7.1.4 Värdering av offerter och produkters lönsamhet 

Standardproduktkostnaden används för att värdera om produkter är lönsamma och vid 

värdering av nya offerter. Standardproduktkostnaden på VAC beräknas enligt vad som 
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brukar kallas fullkostnad, och inkluderar både fasta och rörliga kostnader. Vid värdering av 

offerter antas att en ny produkt som ev. skall tas in skall bära en lika stor del av de fasta 

kostnaderna som befintliga produkter. Frågan är om det verkligen alltid är rättvisande att 

fördela ut de fasta kostnaderna på nya produkter. Det är inte säkert att produktion av den 

nya produkten resulterar i ökande fasta kostnader. Ju mer fasta kostnader företaget har 

desto större del av den totala produktkostnaden hos den nya produkten kommer att 

representeras av fasta kostnader. Genom att fördela ut fasta kostnader på en ny produkt 

kan en produkt som egentligen är lönsam verka olönsam. Om de fasta kostnaderna inte 

antas öka nämnvärt vid produktion av en ny detalj skulle det vara intressant att studera 

marginalkostnaden istället för standardproduktkostnaden. Marginalkostnaden inkluderar de 

rörliga kostnaderna och skulle bättre representera företagets kostnadsökning på grund av 

den nya produkten.   

Vid värdering av produkters lönsamhet kan fullkostnadsprincipen få liknande effekter som 

vid värdering av offerter. En lönsam produkt kan verka olönsam om den får bära för stor 

del av företagets overheadkostnader. (kap. 6.1.2) Om beslut tas att en produkt skall 

uteslutas ur produktsortimentet innebär det att företagets overheadkostnader skall fördelas 

på färre antal produkter (eller maskintimmar), vilket resulterar i högre produktkostnader för 

kvarvarande produkter. Alltså kommer de produkter som är kvar i produktsortimentet att 

verka allt mindre lönsamma, vilket skulle kunna skapa en spiral där allt fler produkter tas ur 

tillverkning i takt med att produktkostnaderna ökar. Ett alternativ vid beräkning av 

lönsamhet är att inte inkludera de fasta kostnaderna utan fokusera på de rörliga 

kostnaderna (marginalkostnaden).  

Ovanstående resonemang stärks av Terry Hill i boken Manufacturing Strategy. Hill hävdar 

att företag ofta vid värdering av order eller offerter endast fokuserar på affärens avkastning, 

och inte på hur mycket företaget kan förlora på att inte ta affären. [18] Att ta in en ny 

produkt som ökar de totala volymerna på företaget gör att kostnaderna på företaget kan 

fördelas på ett större antal produkter. Ett ökat antal produkter gör i sin tur att 

timkostnaden för avdelningarna kan sänkas och att overheadkostnaderna för varje produkt 

kan minska.   

7.1.5 Uppskattad kapacitet  

VAC baserar avdelningskostnaderna på förväntat antal bearbetningstimmar på företaget 

och per avdelning, det som brukar kallas budgeterad volym. [11] Varje höst, när budgeten 

för nästa år skall bestämmas, beräknas VAC:s totala kostnader. Produktkostnaden bestäms 

så att de produkter som VAC tillverkar under året skall bära alla kostnader som kan anses 

bidra till att bygga produktens värde. Tillverkning av ett stort antal produkter, och många 

maskintimmar under året, innebär alltså en lägre produktkostnad per produkt.  

En avdelning med många maskintimmar (ett stort antal producerade produkter) får alltså 

en lägre timkostnad. Effekten kan bli en form av suboptimering där avdelningen strävar 

efter att vara så effektiv som möjligt (öka antalet maskintimmar) och producera ett stort 

antal produkter. (kap. 6.7.3) Om motsvarande efterfrågan på produkterna saknas leder 
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strävan efter att nå en låg produktkostnad i så fall till att kapitalbindningen på företaget 

ökar, vilket inte är i linje med VAC:s strategi att minska CCC.   

Ett alternativt sätt att beräkna produktkostnaden är att utgå från den maximala kapaciteten 

på företaget och avdelningarna. Utgå exempelvis från att en beläggning på 90 % är rimlig 

(praktisk beläggning). (Se figur 16) Timkostnaden för avdelningarna kan då bestämmas 

utifrån antalet tillgängliga maskintimmar enligt den 90 %-iga beläggningen. En sådan 

timkostnad skulle rättvisare spegla hur väl VAC utnyttjar sina resurser. Istället för att 

fokusera på produktkostnaden, och då speciellt den löpande produktkostnaden, skulle 

fokus vara på den outnyttjade kapaciteten (markerad i figur 16). Det är i den outnyttjade 

kapaciteten möjligheten att minska kostnader (genom nedskärningar) eller öka intäkter 

(genom ökad produktion) finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istället för att uppskatta beläggningen på företaget varje år kan en normalbeläggning 

användas. Normalbeläggningen skulle återspegla beläggningen på företaget sett över en 

längre tidsperiod, på samma sätt som VAC har en standardkurs för dollarn. Fördelen av 

användande av normalvolym är att den minskar inverkan av variationer i 

verksamhetsvolym på produktkostnaden. [11] Användning av ”normalkapacitet” skulle 

resultera i en mer balanserad produktkostnad över tiden, någon som kan vara önskvärt med 

tanke på VAC:s långa produktcykler och kontrakt. 

Enligt dagens definition av produktkostnaden så är uppföljning av produktkostnad från år 

till år svår. Variationer i produktkostnaden mellan olika år beror i stor utsträckning på en 

förändring av kapacitet och beläggning på företaget. Genom att beräkna produktkostnaden 

med den praktiska kapaciteten eller normalkapacitet som bas, skulle produktkostnaden bli 

mer jämn och vara mer jämförbar mellan olika år.  

max-kapacitet 

pratisk beläggning 

beläggning 

tid 

år 1 år 2 år 3 

verklig beläggning 

Figur 16 – Beläggning och kapacitet 
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7.1.6 Sammanfattning av analys av VAC:s produktkostnad  

VAC använder två olika typer av produktkostnader; löpande produktkostnad (som 

fungerar som ett mätetal på företaget) och standardproduktkostnad. Analysen av 

begreppen kan kort sammanfattas enligt nedan.  

- Det är viktigt att skilja på löpande produktkostnad (mätetal) och 

standardproduktkostnad.  

- Fokus på maskintimmar gör att produktionen riskerar att suboptimeras, där fokus 

är på att maximera antalet maskintimmar istället för att minimera den totala 

kostnaden.   

- Kostnaden för bearbetning kan variera och bli icke-rättvisande beroende på bl.a. 

graden av produktkomplexitet, maskinkostnaden på avdelningarna och olika 

bearbetningsformer. VAC bör överväga att bestämma timkostnaden för varje 

separat work center, men samtidigt beakta det stora antalet work center på företaget 

(850 stycken).  

- Användande av produktkostnaden leder till att enkla produkter framstår som för 

dyra och komplexa produkter som för billiga. Minskad produktvolym leder till 

ökade produktkostnader, vilket i sin tur leder till att kvarvarande produkter verkar 

allt mindre lönsamma. 

- Hur kapaciteten på företagets beräknas/uppskattas påverkar produktkostnaden.  

7.2 Produktkostnadsdefinition på VAC enligt olika 
ekonomistyrningsmetoder 

En alternativ definition av produktkostnaden bör stödja företagets övergripande mål och 

ekonomiska styrningsmetod. Enligt nulägesbeskrivningen och analysen av nuläget (kap. 6 

och 7) är det önskvärt att produktkostnaden:  

- Inkluderar kapitalbindning och därmed motiverar till att minska den totala ledtiden. 

- Inte motiverar till att öka antal bearbetningstimmar på avdelningarna. 

- Minimerar (eller eliminerar) tillverkning av detaljer utan efterfrågan.  

- Motiverar till att minimera tid som detaljen inte är tillgänglig för förädling (t.ex. pga. 

avvikelsehantering). 

- Rättvist fördelar overheadkostnader. 

- Kan fungera som underlag vid värdering av offert. 

- Kan fungera som underlag till val mellan att tillverka eller köpa. 

- Följer direktiv från Volvokoncernen och andra liknande instanser. 

VAC kan idag anses använda traditionell ekonomistyrning (TCS) vid beräkning av 

företagets produktkostnader. (Kap 7.1 och 5) Nedan presenteras möjligheterna och 
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lämpligheten i att använda en annan typ av ekonomistyrning som bas för beräkning av 

denna kostnad.  

7.2.1 Enligt Activity Based Costing 

Vid användande av Activity Based Costing (ABC) delas aktiviteterna på företaget in i 

aktivitetspooler. Till varje aktivitetspool kopplas de resurser och kostnader som krävs för 

att utföra varje aktivitet. Produkter tilldelas därefter de aktiviteter som krävs för att 

producera respektive produkt. (Kap. 5.3.2) 

ABC är lämpligt att använda när variationen är stor, alltså när flera typer av produkter 

tillverkas i olika volymer och produkterna säljs genom olika försäljningskedjor, vilket delvis 

stämmer överens med VAC:s produktsortiment. [14] ABC är som mest effektivt när det 

används på arbetskraftsintensiva företag. [31]  

ABC anses ofta vara ett komplicerat ekonomistyrningssystem, framför allt för att det är 

svårt att definiera aktiviteter och allokera resurser rättvist. Att strukturera företagets 

aktiviteter skulle innebära ett omfattande arbete vilket inte ryms i detta examensarbete. 

Därför kommer inte en produktkostnadsdefinition enligt ABC att behandlas. ABC skulle 

dock kunna vara en ekonomistyrningsmetod som skulle kunna passa VAC.  

7.2.2 Enligt Lean Accounting 

Vid användning av Lean Accounting (LA) skall produktionen delas in i värdeflöden eller 

celler. Generellt är VAC:s produktion svår att dela upp i värdeflöden och lämpar sig därför 

inte för LA. Se figur 3.  

7.2.3 Enligt Time Based Accounting 

Time Based Accounting (TBA) fokuserar på att minska cykeltider (~ledtider). Andra 

mätetal som används vid Time Based Manufacturing (TBM) är; lageromsättningshastighet 

och leveransprecision. 

VAC producerar en rad olika produkter och varje detalj går ofta igenom flera olika steg av 

bearbetning på flera olika avdelningar. Varje avdelning utför i sin tur olika typer av 

bearbetning och timkostnaden för avdelningarna varierar. 

För att kunna använda TBA krävs att overheadkostnader kan fördelas över 

produktsortimentet med cykeltid som fördelningsnyckel. I dagsläget beräknas en årlig 

kostnad för varje avdelning som räknas om till en timkostnad per maskintimme (kan även 

vara mätning, tvättning etc.) baserat på förväntat antal maskintimmar under året. 

Produkterna bär således en del av kostnaden för bearbetning från varje avdelning som är en 

del av produktens tillverkningsprocess. Om overheadkostnaderna skall kunna fördelas över 

cykeltiden krävs att kostnaderna för avdelningarna kan allokeras produkterna rättvist. Om 

en total overheadkostnad beräknas och fördelas med cykeltiden för varje produkt som 

fördelningsnyckel skulle det innebära att det inte beaktas i vilka avdelningar produkten 

bearbetas. Denna fördelning av den totala kostnaden blir inte rättvisande eftersom 

kostnaden för bearbetning i olika maskiner och på olika avdelningar varierar. Att fördela 



Analys av produktkostnadsbegreppet på Volvo Aero Corporation – Analys av nuläge 
 

 52 

overheadkostnaden med cykeltiden som fördelningsnyckel kan dock anses lika 

”rättvisande” som med maskintid. Därför skulle cykeltid kunna väljas som 

fördelningsnyckel, med motiveringen att det skapar önskvärda styreffekter. Alltså, 

motiverar till minskad cykeltid snarare än bearbetningstid.  En konkurrent (GE) inom 

VAC:s bransch använder TBA, vilket tyder på att ekonomistyrningsmetoden torde vara 

möjlig att applicera på VAC. Detta behöver dock utredas ytterligare. 

7.2.4 Enligt Through-put Accounting 

Through-put Accounting (TAC) används som verktyg för att maximera den totala vinsten 

genom att öka genomströmningen i produktflödet, framför allt genom att eliminera 

flaskhalskar. De mätetal som TAC fokuserar på är genomströmning, investeringar och 

operativa utgifter. Där investeringar motsvarar bundet kapital och operativa utgifter 

motsvarande VAC:s omkostnader.  

Vid användning av TAC är beräkning av produktkostnad och allokering av overhead inte 

nödvändigt. De mätetal som TAC innefattar räcker, enligt strategin, för att styra 

verksamheten. (kap. 5.3.5) 

Enligt examensarbetet ”Kapitalstyrning – med fokus på varulager” där Sandra Stafverfeldt bl.a. 

har utfört intervjuer med medarbetare på VAC, finns det förslag från huvudplanerare på 

VAC om att försöka öka genomströmningen i produktionen och sträva mot balanserade 

flöden med lika stor input som output. Genom att arbeta med flödet i produktionen skulle 

kötider kunna minimeras. [32] 

Enligt samma examensarbete anser en medarbetare på marknadsavdelningen att flödet i 

produktionen ibland hindras av att leverantörer inte håller lovade lagernivåer och att fokus 

bör vara på bl.a. kartläggning av värdeflöden. Att man strävar efter att jaga timmar leder till 

att man ibland kör detaljer som man vet att man inte kommer att hinnas med i flaskhalsen. 

Medarbetare i produktionen anser även att företagets affärssystem ibland kan vara ett 

hinder för att få ett jämt flöde i produktionen, eftersom att det anses svårt att styra.  

I ovan nämnda examensarbete intervjuas även en business controller på VAC. Personen 

tycker att antalet mätetal på företaget är för många och att VAC borde fokusera på de 

mätetal som är mest relevanta, och knyta dem till företagets övergripande mål.[32].   

I en jämförelse mellan TAC och ABC anser Campbell et. al. att TAC är lämpligt att 

använda när maskinknutna aktiviteter är vanliga och att ABC är mer lämpligt där 

arbetskraften står för en stor del av arbetet. VAC kan anses har en maskinintensiv 

produktion, vilket innebär att Campbell skulle rekommendera VAC användande av TAC 

(~TOC). [31] TOC uppmuntrar till en stor produktflora med stor variation. [19] 

Att VAC har en maskinintensiv tillverkning, stor produktflora och stor variation stödjer 

enligt ovan användande av TAC. Det finns inga direkta anledningar för att TAC inte skulle 

vara applicerbart på VAC.  
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7.3 Alternativ produktkostnadsdefinition 

Enligt kapitel 7.2.3 är det svårt att använda TBA på VAC för att kostnaderna för 

avdelningarna varierar och att varje produkt ofta tillverkas på flera olika avdelningar. Att 

minska kapitalbindningen (kap. 3) genom att minska ledtiden hos produkterna på VAC är 

dock önskvärt. Enligt en ansats av Torgny Almgren på VAC kan kostnaden för 

kapitalbindning inkluderas i produktkostnaden enligt följande; 

 

 

 

Ansatsen motiverar till att minska kapitalbindningen genom att motivera till kortade 

ledtider. Ansatsen minskar betydelsen av antalet bearbetningstimmar på avdelningarna 

eftersom att alla avdelningars totala kostnader och övriga kostnader slås ihop i en total 

resurskostnad. Eftersom ansatsen fördelar kostnaderna med avseende på ledtid kan den 

anses vara lik TBA, där kostnaderna fördelas med avseende på cykeltid.  

Ansatsen fördelar ledtidskostnaden (kostnad för kapitalbindning + resurskostnad) helt 

baserad på ledtiden. Produktkostnaden för en detalj är alltså helt beroende av 

materialkostnaden och ledtiden. Som en jämförelse får en komplex detalj som kräver 

mycket resurser vid bearbetning samma tillverkningskostnad som en enkel detalj med lågt 

resursutnyttjande, så länge ledtiden hos de två produkterna är samma. En sådan 

produktkostnad skulle vara användbar för att se vad som händer med företagets totala 

produktkostnad och skulle motivera till att minska företagets totala ledtid, inklusive 

bearbetningstid, tid i lager och tid som produkten inte är tillgänglig för förädling. 

Produktkostnaden för varje enskild produkt skulle kunna följas för att se hur 

produktkostnaden utvecklas. Produktkostnaden är dock inte rättvisande mellan produkter 

och kan inte användas som underlag vid prissättning eller värdering av offerter. 

 

 

Låt I utgöra mängden av alla artikeltyper (i). 

Produktkostnad (PCi) = Kostnad för ingående material (MCi) + Ledtidskostnad (LTCi) 

Ledtidskostnaden består av en resursdel och en kapitaldel och bestäms enligt:  

Kapitalbindning (i) = CCi= Genomloppstid (GLTi)* Antal artiklar (ni) * MCi * ränta (r) 

Total kapitalbindning CCtot = I CCi  

Total resurskostnad (~ maskiner + personal) = RC 
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Produktkostnaden enligt ovanstående ansats skulle alltså kunna fungera som ett mätetal, 

som ett komplement till den löpande produktkostnaden.  

Med utgångspunkt i VAC:s nuvarande produktkostnadsdefinition skulle denna kunna 

kompletteras med en kostnad för kapitalbindning. Kostnaden för kapitalbindning skulle 

motivera till att minska ledtiden för alla produkter. Dock skulle inga andra egenskaper hos 

definitionen förändras. 

Ny ansats; 

 

 

Problemet med definitionen ovan är att den faktiska kostnaden för ledtiden är svår att 

definiera eller uppskatta. Beroende på definitionen så kommer ledtiden att påverka 

produktkostnaden olika mycket. Det är svårt att veta hur stort ”straffet” (höjd 

produktkostnad) skall vara för en lång ledtid. Att inkludera kapitalbindning i 

produktkostnaden skulle stödja idén att utveckla mätetalet produktivitet så att även det 

inkluderar kapitalbindning. (kap. 6.3) 

Att inkludera en kostnad för kapitalbindning motiverar till att minska produkternas 

ledtider, och att skapa ett effektivare flöde genom produktionen. Ansatsen stödjer tanken 

bakom Through-put Accounting (TAC), där ett av mätetalen är genomströmning. Genom 

att minska ledtiden skapas ett effektivare flöde genom produktionen, vilket kan leda till 

ökad genomströmning (alltså högre intäkter). Se kap. 5.3.5 och 7.2.4.  

7.4 Analys av mätetalet produktivitet på VAC 

Mätetalet produktivitet är ett nytt mätetal på VAC, vilket implementeras enligt direktiv från 

Volvokoncernen. Mätetalet är definierat som omkostnad/antal levererade produkter. (Kap. 

6.3) Vid beräkning av omvandlingsfaktorerna som används för att kunna jämföra 

produktivitet mellan produkter används antal maskintimmar som fördelningsgrund. 

Omvandlingsfaktorerna är tänkta att vara fasta över tid. Om omvandlingsfaktorerna skulle 

ha varit rörliga skulle definitionen av produktivitet i viss mån motiverat till ökat antal 

maskintimmar per produkt, eftersom ökat antal maskintimmar leder till förbättrad 

produktivitet.   

Vid beräkning av produktivitet beräknas de ingående kostnadsslagen (personalkostnader, 

förbrukning, underhåll och reparationer, avskrivningar, typbundna verktyg, internt omförda 

kostnader och löpande stöd) separat och läggs därefter ihop. Detta möjliggör analys av 

produktiviteten för respektive kostnadsslag. Något som kan vara speciellt intressant är att 

studera kostnaden för löpande stöd. Tanken med det löpande stödet är att det skall minska 

PC(i) = MC(i) + LTC(i) + Tillverkningskostnad TC(i) 

LTC(i) = GLT(i) * MC(i) * r 

Tillverkningskostnad enligt Kap. 6.1 

 



Analys av produktkostnadsbegreppet på Volvo Aero Corporation – Analys av nuläge 
 

 55 

de totala kostnaderna genom att stödja och förbättra produktionen. Genom att satsa 

pengar på löpande stöd är tanken att kostnader av något annat kostnadsslag skall minska. 

T.ex. så kan löpande stöd i form av förbättrade programvaror leda till kortare 

operationstider, som i sin tur kan leda till lägre kostnader för personal och ökad kapacitet 

(alltså större antal tillverkade produkter).  

En nackdel med mätetalet produktivitet är att det inte inkluderar eller motiverar till att 

minska företagets kapitalbindning. Ett sätt att minska kapitalbildningen, och CCC, är att 

minska den totala ledtiden (kap. 5.6). För att få rätt effekt skall alltså produktiviteten öka 

när ledtiden minskar.  

Enligt Volvokoncernens definition av produktivitet inkluderas kostnaden för 

kapitalbindning. Flera företag inom Volvokoncernen använder en ränta på kapital för att 

uppskatta kostnaden för t.ex. lager och produkter i arbete. VAC har valt att initialt inte 

inkludera denna kostnad i företagets definition av mätetalet produktivitet. Det är dock 

troligt att försök att inkludera kostnaden för kapitalbindningen i mätetalet produktivitet på 

sikt kommer att göras. Om kapitalkostnaden inkluderas i definitionen kan denna anses mer 

komplett, och mätetalet möjliggör sammankoppling och styrning av de flesta väsentliga 

parametrar på företaget. Mätetalet produktivitet skulle kunna ersätta vissa av de mätetal 

som VAC använder i dagsläget, t.ex. sysselsättningsgrad och löpande produktkostnad.   

Mätetalet produktivitet mäter hur effektivt VAC omsätter företagets omkostnader till 

produkter på respektive komponentområde. Produktivitet behöver inte mätas med pengar 

som grund. För att introducera kapitalbindning skulle produktivitet kunna mätas för 

respektive produkt med avseende på ledtid för varje slutprodukt. Ett alternativt mått skulle 

i så fall kunna definieras som Ledtid/Vinstmarginal. 

7.5 Marginalkostnadsanalys 

I enlighet med resonemanget om produktkostnadens inverkan på offertbeslut, och vid 

värdering av produkters lönsamhet (kap. 7.1.4), så kan det vara intressant att studera 

begreppet marginalkostnad.  

Marginalkostnaden är ökningen eller minskningen av den totala kostnaden när en extra 

enhet av en produkt produceras. (Kap. 5.4) Vid små volymförändringar, som en enhet, är 

det de rörliga kostnaderna som ökar marginalkostnaden och de fasta kostnaderna kan ofta 

bortses från. Det kan dock vara svårt att avgöra vilka kostnader som kan anses vara rörliga 

och därmed påverka marginalkostnaden, och vilka som kan ses som fasta. Beroende på hur 

marginalkostnaden används så kan det vara intressant att inkludera olika typer av kostnader 

i definitionen. Det är därför önskvärt att ha en beräkningsmodell för marginalkostnaden 

där ingående kostnader kan variera, från helt rörliga (som material) till att inkludera mer 

fasta kostnader (som löner och hyra). 

Marginalkostnaden kan även beräknas för tillverkning av en hel produkttyp. Vid uppstartad 

eller avslutad tillverkning av en produkttyp medför det förändring av ett flertal olika 
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kostnader. Dessa kostnader beror bl.a. av kostnader kopplade till uppstart av ny 

produkttyp, antal bearbetningstimmar och antalet anställda. (Kap. 8.1.4) Minskningen av 

kostnaderna, till följd av avslutad tillverkning av en produkt, kan delas in i; 

- Direkt rörliga kostnader 

- Kostnader kopplade till minskning av antalet anställda 

- Kostnader kopplade till delar på företaget som inte kan kopplas till direkt 

tillverkning av produkten. (T.ex. overheadkostnader och kostnader på andra 

avdelningar) 

- Fasta kostnader 

Ovanstående kostnadsminskningar är olika svåra att realisera. Tidsmässigt sker 

minskningen av kostnaderna successivt. De direkt rörliga kostnaderna minskar direkt vid 

avslutad tillverkning av produkten. För att ytterligare minska kostnaderna kopplade till 

tillverkning av produkten krävs minskning av antalet anställda. För att därefter minska 

kostnaderna krävs minskning av kostnaderna på företaget i stort, t.ex. overheadkostnader. 

De direkta kostnadsminskningarna sker relativt snabbt. Kvarvarande kostnadsminskningar 

(motsvarande kostnader kopplade till antalet anställda på avdelningen och kostnader 

beroende av andra delar på företaget) kräver större insatser och sker över längre tid. 

Kostnadsminskningen kan över tid, eller snarare enligt hur ”lätt” minskningen är att 

realisera, sägas vara fördelad enligt en lognormalfördelning. Den initiala 

kostnadsminskningen startar direkt när produktionen upphör för att sedan fortsätta i 

avtagande takt när ”kostnader kopplade till minskning av antalet anställda på företaget” och 

”kostnader kopplade till minskning av andra kostnader på företaget” realiseras.  

Figur 17 illustrerar hur den totala kostnaden för en avdelning kan förändras vid avslutad 

tillverkning av en produkttyp.  
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Figur 17 – Förändring av avdelningskostnad vid avslutad tillverkning av en produkttyp 
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8 Fallstudier 

I analysen (kap. 7) har de största problemen med VAC:s aktuella definition av 

standardproduktkostnaden identifierats som att avdelningskostnaden fördelas icke-rättvisande över 

produktsortimentet och att produktkostnaden är direkt beroende av budgeterad beläggning på företaget. 

Aktuellt kapitel undersöker hur definitionen av produktkostnaden påverkar en enskild avdelning och 

produkt. Fallstudien undersöker och analyserar olika aspekter av produktkostnad, så som 

förädlingskostnad, beläggning och bearbetningstid. 

Då detta är en rapport som omfattas av offentlighetsprincipen kan inte produktnamn, avdelningar eller 

ekonomiska siffror nämnas. Till anställda på VAC finns en separat rapport, med mer omfattande 

beskrivning av fallstudierna.  

8.1 Produkten  

Enligt direktiv från Volvokoncernen skall VAC se över företagets icke-lönsamma affärer. 

Den produkt som studeras i denna fallstudie tillhör en av de affärer som förtaget just nu 

(hösten 2009) undersöker. Avtalet, vilken produkten tillhör är ett s.k. RSP-avtal. Avtalet 

innebär att VAC äger en del av motorn, motsvarande värdet på den del som VAC 

levererar. Detta innebär att VAC åtagit sig att leverera detaljen till kunden under hela 

motorprogrammets livsslängd.  

VAC har tre alternativ till hur förlusten till följd av tillverkning av produkten skulle kunna 

minimeras; 

- VAC beslutar att sluta att tillverka produkten och avslutar samarbetet med kunden, 

vilket innebär en komplicerad och kostsam process. 

- VAC köper in produkten av ett externt företag, och säljer produkten vidare till 

kunden. 

- VAC beslutar att fortsatt tillverka produkten och försöker effektivisera 

produktionen, (minska bearbetningstider) och på alla sätt minimera kostnaderna.   

Produkten består av både material som VAC köper in och tillverkar. Hur produkten 

tillverkas illustreras i figur 18.  

 

 

 

 

 

 

Material C 
tillverkat 

Slutprodukten 
tillverkat 

Material B 
köpt 

Material A 
köpt 

Figur 18 – Tillverkning av Produkten, från inköpt gods till monterad slutkomplett.  
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8.1.1 Standardproduktkostnad 

Standardproduktkostnaden beräknades enligt 2009 års budget till, låt säga 100 %. 

Fördelningen av kostnader kan delas in i materialkostnad, förädlingskostnad, typbunda 

kostnader och kostnader för produkt- och tillverkningsstöd, enligt figur 19.  

Typbundna kostnader inkluderar kostnader för t.ex. specialverktyg, som direkt kan knytas 

till tillverkning av den aktuella produkten.  

 

 
Figur 19 – Produktkostnad 

8.1.2 Timkostnad efter nedskärningar 

Produkten tillverkas framför allt på en specifik avdelning på företaget. Fördelningen av 

denna avdelnings kostnader presenteras i figur 20.  

 

 
Figur 20 – Fördelning av avdelningskostnader 

Kostnaden för produkt- och tillverkningsstöd och typbundna kostnader bestäms enligt 

kostnaden per VA-timme. Dessa kostnader beräknas per produkt och är alltså inte en del 

av timkostnaden på avdelningen.  

Standardroduktkostnad
Material

Materialomkostnader

Förädlingskostnad

Typbundna kostnader

Produkt- och 
tillverkningsstöd

Avdelningskostnad
Personalkostnader
Förbrukning
Underhåll & reparationer
Avskrivningar
Internhyra
Truckar
Intrumentservice
Verktygsskärpning
Verktygskalibrering
Datorhyra
OH samt fördelningar inom egen div
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Under 2009 har VAC sagt upp både VA- och TA-personal. Antalet anställda på 

avdelningen beräknas minska med ca 15 % under år 2009-2010. Som underlag till budgeten 

2009 budgeterades avdelningens antal VA-timmar till H. Volymerna på avdelningen 

beräknas gå ner under 2010, till uppskattningsvis 0,94H VA-timmar.  

Om antalet anställda minskar enligt ovan, och kostnaderna för avdelningen fördelas enligt 

0,94H VA-timmar, beräknas timkostnaden minska med ca 9 % [kr/VA-timme].  

Vid beräkningen har följande antaganden gjorts; 

Ingående kostnadsslag i 
avdelningens timkostnad 

 

minskar 
proportionellt 
med antal VA-

timmar 

minskar 
proportionellt 
med antalet 

anställda fast 

Personalomkostnader   x   

Förbrukningskostnader       

                       Förbrukningsverktyg x     

                       Förbrukningsmaterial x   
                        Städning      x 

                       Elkraft maskiner x     

                       Datorprogram, licenser o underh     x 

                       Arbetskläder o skyddsmaterial   x   

                       Poolbilar     x 

                       Kontorsmaterial   x   

                       Mobiltelefoni   x   

                       Telefoni   x   

                       Farligt avfall x   
 Underhåll och reparationer       

                       Rep o U-håll Maskiner     x 

                       Rep o U-håll Inventarier     x 

                       U-håll förbrukningsverktyg x     

                       Underhåll Coor Tid     x 

                       Underhåll Coor Mtrl     x 

Avskrivningar     x 

Datautrustning     x 
Tabell 1 – Indelning av kostnader för beräkning av timkostnad 

Kostnaderna, som minskar proportionellt med antalet VA-timmar eller anställda, kan anses 

rörliga under givna förutsättningar. De fasta kostnaderna är sådana som inte direkt 

påverkas av nämnda förändringar. Vissa fasta kostnader (som reparation och underhåll) kan 

dock vara sådana som sett över en längre tid kan betraktas som rörliga. 

8.1.3 Minskade bearbetningstider 

För att minska tillverkningskostnaderna för produkten har särskilda insatser gjorts för att 

minska detaljens bearbetningstid. Avdelningen har genom erfarenhetsbaserade 

rationaliseringar identifierat att bearbetningstiden initialt kan minskas med ca 8 %. Därefter 
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finns möjlighet att under 2010 ytterligare minska bearbetningstiden med ca 12 %, främst 

genom produktionsrationaliseringar i form av tekniska lösningar. Att ta fram tekniska 

lösningar kostar pengar, vilket måste vägas mot ev. kostnadsbesparingar kopplade till 

kortare bearbetningstid.  

Kostnaden för produkt- och tillverkningsstöd och typbundna kostnader anges, liksom 

förädlingskostnaden för bearbetning, som en kostnad per VA-timme. När 

bearbetningstiden minskar, minskar alltså kostnaden för förädling, produkt- och 

tillverkningsstöd, och typbundna kostnader för tillverkade produkter. Att inkludera 

kostnaden för produkt- och tillverkningsstöd och typbundna kostnader genererar alltså en 

större kostnadsminskning när bearbetningstiden minskar.  

Tabell 2 presenterar hur produktkostnaden för produkten varierar som funktion av 

minskning av bearbetningstiden, motsvarande 8 % eller totalt 20 %. Två typer av kostnader 

presenteras; inklusive och exklusive kostnadsminskningen till följd av kostnaden för 

produkt- och tillverkningsstöd och typbundna kostnader. Tabell 2 är även indelad i 

budgeterade och faktiska VA-timmar. Enligt budget för år 2009 åtgår det M VA-timmar för 

att producera produkten.  Den faktiska bearbetningstiden för år 2009 är betydligt högre, ca 

1,11M VA-timmar. I tabell 2 presenteras kostnaderna utgående ifrån båda 

produktkostnaderna. Produktkostnaden för bearbetningstiden M VA-timmar sätts till 

100 % [kr]. 

 

Produkten 
 

Produktkostnad 
[%] 

Produktkostnad 
(exklusive produkt- 

och tillverkningsstöd 
och typbundna 
kostnader) [%] 

Produktkostnad 
(inklusive produkt- och 

tillverkningsstöd och 
typbundna kostnader) 

[%] 

VA-tim; M h 100 
  (-)8% 

 
95 94 

(-)20% 
 

88 85 

VA-tim; 1,11M h 108 
  (-)8% 

 
103 102 

(-)20% 
 

96 93 
Tabell 2 – Produktkostnad som funktion av bearbetningstid. Tabellen visar hur minskning av bearbetningstid 

påverkar produktkostnaden för Fläktskiva 1, enligt budget och verkligt utfall.  

Att minska bearbetningstiderna innebär enligt definitionen av standardproduktkostnaden 

att produktkostnaderna minskar. Att standardproduktkostnaden minskar indikerar att 

kostnaden att tillverka produkten minskar och att företagets kostnader totalt sett minskat. 

Detta är dock inte alltid sant. Standardproduktkostnaden kan minska utan att företagets 

kostnader totalt sett minskar. För att en minskning av bearbetningstiden skall leda till lägre 

kostnader måste den frigjorda kapaciteten identifieras och användas för att antingen öka 

företagets intäkter (genom produktion av andra produkter) eller minska dess kostnader 

genom att göra sig av med överbliven kapacitet och därtill härrörande kostnader.   
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8.1.4 Effekt av minskad bearbetningstid 

Enligt VAC:s definition av produktkostnaden leder minskade bearbetningstider till 

minskade produktkostnader. Föregående kapitel visar hur produktkostnaderna minskar när 

bearbetningstiden minskar motsvarande 8 % och därefter ytterligare 12 %. 

När bearbetningstiden minskar för en viss produkt innebär det att beläggningen på den 

aktuella avdelningen minskar. Om avdelningens omkostnader kvarstår innebär det således 

att avdelningens timkostnad ökar. 

Anta att bearbetningstiden för produkten minskar med 10 %. Minskningen av 

bearbetningstid innebär att produktkostnaden (utgående från bearbetningstiden M h) 

minskar från 100 % [kr] till 93 % [kr]. Avdelningen tillverkar årligen ca 120 exemplar av 

produkten, vilket innebär en årlig besparing på X kr. 

Att bearbetningstiden för produkten minskar med 10 % innebär att antalet 

bearbetningstimmar på avdelningen minskar. Antalet bearbetningstimmar minskar från H 

VA-timmar (budgeterade timmar år 2009) till 0,99H VA-timmar. Om omkostnaderna på 

avdelningen är oförändrade innebär det att timkostnaden vid nästa budgettillfälle stiger 

med ca 11 % [kr/VA-timme], eftersom den totala kostnaden fördelas på färre antal timmar. 

Ökningen av timkostnaden innebär att produktkostnaden den aktuella produkten och 

övriga produkter som tillverkas på avdelningen stiger. Den totala ökningen av kostnader till 

följd av att beläggningen på avdelningen minskat och timkostnaden ökat är X [kr], 

motsvarande den minskande kostanden tillföljd av kortare bearbetningstid. 

Alltså; summan av minskade kostnader år 1 och ökade kostnader år 2 (efter budget) är 0. 

Figur 21 visar hur kostnaderna omfördelats. Kostnaden att producera den aktuella 

produkten minskar, men vägs upp av att kostnaderna att producera övriga produkter på 

avdelningen ökar. 
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avdelningen år 1 

Produktkostnad 
Produktkostnad 

Höjda kostnader för 
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förädlingskostnad  

Figur 21 – Omfördelning av kostnader till följd av minskande bearbetningstider 
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8.1.5 Förädlingskostnad baserad på praktisk kapacitet 

Förädlingskostnaden på VAC beräknas idag baserat på budgeterad kapacitet. För att 

minska effekten av variationer av beläggningen på enskilda avdelningar och på VAC i stort, 

kan timkostnaden baseras på normal eller praktisk kapacitet. (kap. 5.1) Praktisk kapacitet är 

den teoretiskt maximala kapaciteten minus ”normala händelser” som begränsar den. 

Enligt budget för år 2009 skulle avdelningen göra totalt H VA-timmar. Verkligt utfall under 

2009 är ca 0,89H VA-timmar. Antalet timmar som avdelningen klarar av att göra beror bl.a. 

på beläggning, skiftgrad och produktmix. Med rätt produktmix och ökad skiftgrad 

uppskattas att avdelningen kan göra maximalt 1,33H VA-timmar.  

En praktisk beläggning kan antas vara en viss procentsats av den maximala beläggningen. 

Om den praktiska kapaciteten på avdelningen antas vara 90 % av den maximala 

beläggningen, motsvarar det den praktiska beläggningen 1,2 VA-timmar/år. Om 

omkostnaderna antas fasta, och timkostnaden baseras på den beräknade praktiska 

kapaciteten, ger det en timkostnad (exklusive kostnaden för produkt- och tillverkningsstöd 

och typbundna kostnader) på 89 % [kr/VA-timme] (jämfört med budgeterad).  

Enligt VAC aktuella definition av produktkostnad skall en avdelnings kostnader täckas av 

de produkter som avdelningen tillverkar. Timkostnaden bestäms utifrån avdelningens totala 

omkostnader och antalet VA-timmar. Om timkostnaden baseras på praktisk kapacitet, men 

den verkliga beläggningen är lägre, innebär det att de produkter som tillverkas inte täcker 

avdelningens totala kostnader.  

Med en timkostnad beräknad utifrån praktisk beläggning täcks totalt 89 % av avdelningens 

omkostnader av de produkter som verkstaden enligt budget beräknar att producera under 

2009. 11 % av avdelningens kostnader täcks alltså inte upp av antalet tillverkade produkter. 

Fokus bör vara på att minimera kostnader förknippade med dess icke-värdeskapande 

aktiviteter (kostnader), dvs. minimera ”outnyttjade kapacitetskostnader”, kap. 9 och 10.  

8.1.6 Att sluta tillverka produkten 

8.1.6.1 Marginalkostnad 

Marginalkostnaden är kostnaden att tillverka en extra order av en produkt. (kap. 5.4) 

Marginalkostnaden kan också användas för att se hur mycket produktion av en extra 

produkttyp kostar. I detta kapitel används marginalkostnaden för att beräkna hur mycket 

de totala kostnaderna på avdelningen minskar om tillverkning av produkten upphör. 

Produkten står idag (2009) för ungefär 10 % av beläggningen på avdelningen.  

Tabell 3 presenterar alla kostnadsslag som ingår i förädlingskostnaden vid tillverkning av 

produkten. Kostnadsslagen är indelade i direkt rörliga kostnader, kostnader kopplade till 

antalet anställda på avdelningen, kostnader beroende av andra delar på företaget och fasta 

kostnader. Kostnadsslagen är indelade i hur rörliga kostnaderna är, från direkt rörliga 

kostnader till fasta kostnader (från vänster till höger i tabell 3).  
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Direkt rörliga kostnader 

Kostnader kopplade 
till antalet anställda 

på avdelningen 
Kostnader beroende av 
andra delar på företaget Fasta kostnader 

Förbrukningsverktyg Personalkostnader Truckar Städning 

Förbrukningsmaterial 
Arbetskläder och 
skyddsmaterial 

Lönedel av reparationer av 
verktyg Internhyra 

Elkaft maskiner Kontorsmaterial 
OH samt fördelningar 

inom egen div Avskrivningar 

U-håll förbrukningsverktyg Mobiltelefoni Rep o U-håll Maskiner 
 Farligt avfall Telefoni Instrumentservice   

 
Biljetter, resor Verktygsskärpning   

  Presentreklam Verktygskalibrering   

  Datorhyra U-håll av kontorsutr.   

  
 

Poolbilar   

  
 

Datorprogram, licenser o 
underh.   

    Rep o U-håll Inventarier   

  
 

Underhåll Coor Mtrl   

  
 

Underhåll Coor Tid   
Tabell 3 – Indelning av kostnader för beräkning av marginalkostnad 

Under antagandet att avdelningen slutar att producera produkten minskar den totala 

kostnaden på avdelningen direkt med de kostnader som i tabell 3 kallas ”Direkt rörliga 

kostnader”. Minskningen antas vara proportionell mot minskningen av antalet VA-timmar. 

(10 % av avdelningens totala beläggning.) 

För att VAC ytterligare skall kunna minska omkostnaderna på avdelningen krävs en 

minskning av antalet anställda. Minskningen antas vara proportionell mot minskningen av 

antalet VA-timmar. Kostnader presenterade som ”kostnader kopplade till antalet anställda 

på avdelningen” i tabell 3 är sådana kostnader som proportionellt beror av antalet anställda.  

För att ytterligare minska kostnaderna förknippade med tillverkningen av produkten krävs 

minskning och omfördelning av kostnaderna på VAC i stort. En sådan omställning tar lång 

tid och sker successivt under en längre tidsperiod. Den typ av kostnader som beror av 

kostnadsfördelningen på VAC presenteras i tabell 3, kolumn ”kostnader beroende av andra 

delar på företaget”.  

Resterade kostnader i tabell 3, kolumn ”Fasta kostnader” är sådana som inte påverkas vid 

avslutad tillverkning av produkten.  

Figur 22 visar hur avdelningens omkostnader beror av vilka kostnadsminskningar som 

realiseras. Den största minskningen av omkostnaderna är beroende av att antalet anställda 

på avdelningen minskar, och av fördelningen av kostnaderna på företaget i stort. Det är 

viktigt att komma ihåg att sådana förändringar tar tid och ofta är komplexa (och 

kostsamma) att genomföra. Den direkta minskningen av omkostnaderna, till följ av de 

direkt rörliga kostnaderna, är endast en liten del av den potentiella minskningen.  
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Att alla kostnader minskar proportionellt med volymen av produkten när denna slutas att 

tillverkas är ett idealiserat synsätt. Mer troligt är att vissa av de kostnader kopplade till 

antalet anställda på avdelningen och kostnader beroende av andra delar på företaget 

kommer att kvarstå eller inte minska lika mycket. Den undre kurvan i figur 22 visar hur 

avdelningens omkostnad varierar beroende på vilka kostnadsminskningar som realiseras, 

förutsatt att minskningen av kostnaderna motsvarar volymminskningen av produkten. Den 

övre kurvan i figur 22 motsvarar förädlingskostnaden om hälften av de totala möjliga 

kostnadsminskningarna (kostnader kopplade till antalet anställda på avdelningen och 

kostnader beroende av andra delar på företaget) realiseras.  

 

 

Figur 22 – Avdelningens omkostnader – Marginalkostnad 
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Om avdelningen lyckas minska de totala kostnaderna maximalt, tills bara de fasta 

kostnaderna i tabell 3 kvartstår (den lägsta platån i figur 22) kan en ny förädlingskostnad 

beräknas. Den uppskattade volymen beräknas minska med 10 %, vilket ger totalt 0,9H VA-

timmar. Förädlingskostnaden för avdelningen, om produkten slutas att tillverkas ökar med 

0,8 % [kr/VA-timme].  

Om avdelningen lyckas realisera hälften av kostnadsminskningarna, motsvarande kostnader 

kopplade till antalet anställda på avdelningen och kostnader beroende av andra delar på 

företaget (den lägsta nivån på den övre kurvan i figur 22), resulterar det i att timkostnaden 

ökar med 5,5 % [kr/VA-timme]. Timkostnaden är alltså starkt beroende av vilka 

kostnadsminskningar som realiseras. Om endast de direkt rörliga kostnaderna minskar 

resulterar det i en timkostnad på avdelningen som ökar med 10 % [kr/VA-timme].  

8.1.6.2 Strategiskt beslut 

Att avsluta produktion av produkten (utan att ersätta med en annan produkt) innebär att 

timkostnaden på avdelningen ökar, vilket i sin tur gör att produktkostnaderna ökar för 

kvarvarande produkter som tillverkas på avdelningen. Att avsluta tillverkning av produkten 

är därför ett strategiskt beslut. Om produkterna som tillverkas på avdelningen blir allt 

mindre lönsamma resulterar det på sikt i att hela avdelningen blir icke-lönsam. VAC måste 

därför bestämma vad som ska hända med avdelningen i framtiden och vilken strategisk 

betydelse produktion av produkten ska ha.  

8.1.7 Täckningsbidrag 

Standardproduktkostnaden för produkten är enligt 2009 års budget 100 % [kr].  När 

produkten säljs får VAC betalt 105 % [kr]. Genom standardproduktkostnaden och 

försäljningspriset kan täckningsbidraget beräknas. 

Enligt SAP/R3 är den egentliga produktkostnaden för produkten, 100 % [kr]. Det innebär 

ett negativt täckningsbidrag.  

8.1.8 Produktkostnad inklusive ledtidskostnad 

I kapitel 7.3 Alternativ produktkostnadsdefinition, föreslogs att en ledtidskostnad kan 

adderas till produktkostnaden, enligt definitionen nedan.  

 

 

Produkten består av två delar vilka VAC tillverkar, material C och slutprodukten, där 

material C är en del av slutkomponenten. Se figur 18. Produktkostnaden för delkomponent 

C antas vara hälften av produktkostnaden för slutkomponenten.  

PC(i) = MC(i) + LTC(i) + Tillverkningskostnad TC(i) 

LTC(i) = GLT(i) * MC(i) * r 

Tillverkningskostnad enligt Kap. 6.1 
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Ledtidskostnaden beräknas enligt den förenklade formeln nedan; 

 
 

De produktvärden som används för de två materialen är medelvärdet vid respektive 

förädling. Medelvärdet vid förädling motsvaras av de blå markörerna i figur 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledtiden är hämtad ifrån VAC:s affärssystem SAP/R3. Räntekostnaden för kapitalbindning 

antas till 12 %. Medelledtidskostnaden för respektive månad under 2009 varierar, för 7 av 8 

månader, mellan 1,2 % till 2 % kr av produktkostnaden [kr].  

Att införa en ledtidskostnad (~kostnad för kapitalbindning) skulle motivera till sänkta 

ledtider. Den totala medelledtiden för produkten är ca 75 dagar, inklusive produktion av 

både material C och slutprodukten. Den totala operationstiden för tillverkning av 

produkten är idag ca 1,11M timmar. Alltså; den totala ledtiden för produkten består endast 

av en liten del operationstid. Att införa en ledtidskostnad skulle alltså i första hand 

motivera till att minska ledtid vilken inte beror av operationstider. Genom att minska 

ledtiden skapas ett effektivare flöde genom produktionen; med mindre produkter i arbete 

(PIA) och därmed sänkt kapitalbindning. Ansatsen stödjer, som nämnts tidigare, 

användandet av Through-put Accounting (TAC).  

Enligt en modell skapad av avdelningen Logistikutveckling kan den produktiva ledtiden 

teoretiskt (under rådande förutsättningar) minska till 25 dagar för slutprodukten respektive 

10 dagar för delprodukten (material C). Modellen är framtagen så att ledtiden beror av 

sträckan av faktiska förflyttningar och hur långt ifrån organisatoriskt på företaget 

förflyttningarna sker. Alltså ökar den teoretiska ledtiden när förflyttning sker mellan två 

avdelningar som organisatoriskt på företaget är långt ifrån varandra och vid förflyttning 

långa sträckor.  

Ingående 
material 

Delprodukt 

Slutprodukt 

Delprodukt 

Slutprodukt 

Figur 23 – Bestämning av delproduktvärde för produkten 

Produktkostnad [kr] 

tid 
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Den teoretiska ledtiden ger att ledtidskostnaden är 0,7 % av den totala produktkostnaden 

[kr]. Alltså finns det en potential att, genom att minska ledtiden, minska produktkostnaden 

för produkten.  
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9 Sammanfattande analys 

Kapitlet inleds med att kortfattat beskriva VAC:s produktkostnad. Därefter analyseras den aktuella 

definitionen, vilket resulterar i ett antal iakttagelser. Slutligen följer en beskrivning av vilka effekter 

definitionen av produktkostnaden har på styrningen av företaget. 

9.1 Aktuell produktkostnadsdefinition 

VAC produktkostnad består av materialkostnad, förädlingskostnad och kostnad för 

produkt- och tillverkningsstöd. Förädlingskostnad och kostnad för produkt- och 

tillverkningsstöd beräknas per tillverkningsavdelning respektive per produkt, som kostnad 

per bearbetningstimme. Timkostnaden beräknas utifrån den totala omkostnaden dividerat 

med det årliga totala antalet budgeterade bearbetningstimmar. Timkostnaderna beräknas 

vid budgetarbetet och är fasta under kommande år.  

VAC använder sig av två typer av produktkostnader, nämligen; standardproduktkostnad 

och mätetalet löpande produktkostnad. Standardproduktkostanden beräknas årligen, vid 

budgettillfället, för VAC:s alla produkter. Den löpande produktkostnaden mäts för 17 

fokusprodukter i slutet av varje månad, med avseende på förändringar i materialkostnad 

och bearbetningstid.  

9.2 Analys av VAC:s produktkostnadsdefinitioner 

Genom att analysera och studera definitionen av VAC:s produktkostnad och hur den 

används på företaget har följande iakttagelser gjorts;  

9.2.1 Förädlingskostnaden varierar med budgeterad beläggning 

Produktkostnaden på VAC bestäms utifrån kostnaden för material och en timkostnad för 

bearbetning. Vid beräkning av timkostnaden divideras de totala omkostnaderna med 

budgeterad volym för respektive tillverkningsavdelning och produkt. Definitionen innebär 

att en förändring av budgeterad beläggning på företaget påverkar produktkostnaderna. En 

hög budgeterad beläggning innebär minskade timkostnader, och därmed minskade 

produktkostnader. På samma sätt innebär en låg budgeterad beläggning ökade 

produktkostnader.  

9.2.2 Produktkostnaden inkluderar ej kapitalbindning 

Produktkostnaden beror av antalet bearbetningstimmar per produkt. Produktens totala 

ledtid påverkar inte, enligt definitionen av produktkostnaden, produktens värde. Från det 

att VAC:s leverantörer levererar beställda produkter binds kapital som kunde ha använts till 

investering i annan verksamhet. Definitionen av produktkostnaden gör att denna inte 

harmonierar med VAC:s strategiska mål, att minska kapitalbindningen (antal CCC-dagar).  
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9.2.3 Dålig transparens av den löpande produktkostnaden  

Mätetalet löpande produktkostnad mäter variationer i produktkostnad med avseende på 

den aggregerade förändringen av materialkostnad och bearbetningstid. Att presentera den 

aggregerade förändringen minskar transparensen och ger sämre förståelse för faktiska 

kostnadsförändringar.  

9.2.4 Felaktigt mätvärde för den löpande produktkostnaden 

Definitionen av mätetalet löpande produktkostnad gör att höga produktkostnader rensas 

bort, vilket idealiserar produktkostnaden. Produktkostnaden visar trender i bearbetningstid 

och materialkostnader, men bortser alltså från ovanligt långa bearbetningstider eller höga 

materialkostnader.  

9.3 Styreffekter 

9.3.1 Företagets produkter förefaller mer olönsamma i lågkonjunktur 

Produktkostnaden beror enligt resonemangen ovan av antalet årliga budgeterade 

bearbetningstimmar. Vid lågkonjunktur minskar ofta företagets beläggning, vilket resulterar 

i ökade timkostnader och därmed ökade produktkostnader. I en tid då företaget verkligen 

bör ta tillvara på de volymer som finns att tillgå, framstår produktion av företagets 

produkter som allt mindre lönsamt. Eventuella nya produkter, som kan hjälpa till att 

upprätthålla önskade volymer, framstår även de som mindre lönsamma. Definitionen av 

produktkostnaden skapar en spiral, där minskad beläggning på företaget leder till att allt 

färre produkter framstår som lönsamma att tillverka.  

9.3.2 Timfokus snarare än kostnadsfokus 

Vid optimering med avseende på produktkostnad är det viktigt att komma ihåg 

produktkostnadsdefinitionen och vilka effekter enskilda parametrar har på den totala 

kostnaden. Syftet med att använda mätetal är att underlätta styrningen av företagets mot 

dess övergripande mål, alltså att bli så lönsamt som möjligt. De mätetal som används syftar 

till att underlätta och hjälpa till i processen att bli ett allt lönsammare företag.  

Eftersom tillverkningskostnaden beräknas enligt kostnaden per bearbetningstimme är det 

effektivaste sättet att indikera en minskning av produktkostnaden att minska produktens 

bearbetningstid. Minskning av bearbetningstid resulterar dock inte i en verklig 

kostnadsminskning. När budgeten för kommande år beräknas innebär den minskade 

bearbetningstiden för en enskild produkt en ökad timkostnad på den aktuella 

tillverkningsavdelningen. Den ökade timkostnaden innebär i sin tur en ökning av övriga 

produktkostnader på avdelningen, en ökning proportionell mot minskningen året innan. 

Besparingen till följd av den minskade bearbetningstiden är alltså ingen verklig 

kostnadsminskning. Effekten av minskade bearbetningstider (med bibehållna omkostnader 

och volym) bekräftas i fallstudien.  
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Att minimera antalet bearbetningstimmar är positivt, men att direkt koppla antalet 

bearbetningstimmar till produktkostnaden motiverar till suboptimering. Fokus hamnar på 

att minska den enskilda produktkostnaden snarare än att minska den totala 

kostnadsmassan. Resurser fokuseras alltså på att omfördela kostnader snarare än att arbeta 

med verkliga kostnadsminskningar. Vid försök att minska produktkostnaden är det därför 

viktigt att se hur det bidrar till att minska företagets totala omkostnader. Att lägga resurser 

på att minimera bearbetningstider är motiverat om det anses bidra till att öka företagets 

lönsamhet, dvs. primärt i flaskhalsoperationer.  

Att enbart minimera bearbetningstiden skapar alltså inte i sig ett mervärde för företaget. 

För att minska företagets kostnader, eller öka dess intäkter, måste den frigjorda kapaciteten 

tillvaratas. Den frigjorda kapaciteten kan möjliggöra en kostnadsminskning (t.ex. i form av 

färre antal anställda) eller en ökning av företagets intäkter, genom ett ökat antal 

producerade produkter. Hur en förbättring av det ekonomiska resultatet skall realiseras 

beror på efterfrågan av företagets produkter. I lågkonjunktur är det ofta svårt att 

upprätthålla en hög beläggning, alltså bör fokus vara på att minimera företagets totala 

kostnader. I en högkonjunktur däremot kan identifierad extrakapacitet ofta användas för 

produktion av ett ökat antal enheter (vilket resulterar i en ökning av företagets intäkter).  

9.3.3 Dålig/otillförlitlig kunskap om den ”sanna” produktkostnaden  

Standardproduktkostnaden beror av den årliga budgeterade beläggningen. Förändring av 

standardproduktkostnaden är snarare ett tecken på förändring av beläggning än av verkliga 

kostnader. Effekten är att definitionen av produktkostnaden ger ett otillförlitligt mätetal 

och att VAC egentigen inte känner till företagets ”sanna” produktkostnader.  

Inte heller mätetalet löpande produktkostnad återger en verklig produktkostnad. Den 

löpande produktkostnaden är direkt beroende av antalet bearbetningstimmar per order, 

vilket inte kan kopplas till faktiska kostnader. Dessutom påverkas värdet av mätetalet starkt 

av dess definition.  

9.3.4 Definitionen av mätetalet produktkostnad riskerar att bidra till 
mindre robusta processer 

I teorin finns det en risk att arbetet med att minska operationstider resulterar i mindre 

robusta bearbetningsprocesser. Mindre robusta processer leder i sin tur till en ökad 

spridning, och alltså till fler produkter med ovanligt långa bearbetningstider. Enligt 

definitionen av mätetalet löpande produktkostnad inkluderas inte extrema 

produktkostnader i mätvärdet, mätetalet bortser alltså från långa bearbetningstider. Därför 

kan en minskning av den löpande produktkostnaden vara möjlig trots det att den faktiska 

genomsnittliga operationstiden ökar. Det finns därför en risk att den mindre lyckade 

definitionen av mätetalet produktkostnad kan ge vilseledande indikationer om 

förbättringsarbetets effekter, vilket riskerar att ge felaktiga styrsignaler.  
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9.3.5 Risk för suboptimala val av tillverkningsavdelning 

Timkostnaden beror av de totala omkostnaderna och beläggningen på respektive 

tillverkningsavdelning. Resultatet är att kostnaden för samma typ av bearbetning utförd på 

olika tillverkningsavdelningar kan variera. Vid bearbetning av en produkt finns en risk att 

valet av tillverkningsavdelning påverkas av skillnaden i timkostnad mellan avdelningar. En 

tillverkningsavdelning med låg timkostnad framstår som mer ”attraktiv” för bearbetning, 

vilket resulterar i ökad beläggning på den aktuella avdelningen. Effekten blir att skillnaden 

mellan timkostnaderna ökar på respektive avdelningar. Den ökade beläggningen på den 

enskilda tillverkningsavdelningen skapar på sikt en flaskhals, vilket resulterar i 

produktionsproblem och minskat genomflöde, vilket leder till lägre intäkter.  
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10 Rekommendationer 

I kapitlet presenteras rekommendationer till VAC, utgående ifrån analys av företagets 

produktkostnadsdefinition och dess effekt på styrningen av företaget.  

10.1 Inför praktisk kapacitet 

För att få en mer stabil produktkostnad kan produktkostnaderna baseras på enskilda 

avdelningars praktiska eller normala kapacitet. 

Användning av praktisk kapacitet rekommenderas. Att beräkna timkostnaden baserad på 

praktisk beläggning minimerar förändringar av produktkostnaden till följd av varierande 

beläggning. Den praktiska kapaciteten är den beläggning som företaget i stort, eller enskilda 

avdelningar rustat för, alltså en viss nivå av den teoretiska (maximala) kapaciteten. Vid 

beräkning av en timkostnad baserad på praktisk kapacitet fördelas de totala omkostnaderna 

över antalet praktiskt tillgängliga timmar under året. Vid en faktisk beläggning mindre än 

den praktiska innebär det att de produkter som tillverkas inte täcker de totala 

omkostnaderna. De omkostnader som inte bidrar till att bygga produkternas värde kallas 

”outnyttjade kapacitetskostnader”.  

10.2 Inför mätetalet ”outnyttjad kapacitetskostnad”  

För att stödja användning av produktkostnad baserad på praktisk kapacitet bör mätetalet 

”outnyttjad kapacitetskostnad” implementeras. Mätetalet motiverar till högre 

utnyttjandegrad av företagets resurser och till minimering av de omkostnader som inte 

bidrar till att generera intäkter till företaget. 

Mätetalet syftar till att visa att avdelningar med hög ”outnyttjad kapacitetskostnad” har 

omkostnader som inte utnyttjas (eller behövs) för produktion av företagets produkter. För 

att förbättra mätetalet krävs att de totala omkostnaderna minskar eller att det tillverkas (och 

levereras) fler produkter. 

Beläggningen på avdelningarna påverkas i stor utsträckning av strategiska beslut fattade av 

företagsledningen. Den enskilda tillverkningsavdelningen kan inte påverka vilken typ av 

order eller hur många order som avdelningen tilldelas. Mätetalets storlek påverkas alltså 

direkt av beslut från företagsledningen. För att minska den ”outnyttjade 

kapacitetskostnaden” bör fokus, från företagsledningen sett, vara att fylla upp i 

verkstäderna så att företagets omkostnader nyttjas maximal eller att avveckla fri kapacitet 

(genom nedskärningar eller omfördelningar). För den enskilda tillverkningsavdelningen bör 

fokus vara på att minimera avdelningens totala omkostnader.  
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10.3 Fokusera på materialkostnad och bearbetningstid var för 
sig 

Istället för att mäta den aggregerade förändringen av materialkostnad och bearbetningstid, 

(i enlighet med definitionen av mätetalet löpande produktkostnad) rekommenderas att 

mäta materialkostnad och bearbetningstid separat. Att ta bort mätetalet löpande 

produktkostnad ger mer transparens till de faktiska ingående kostnaderna. Förändringar i 

materialpriser är verkliga kostnadsförändringar, medan det bör noteras att förändringar i 

bearbetningstid inte behöver ha samma effekt på den totala kostnadsmassan. 

10.4 Fokusera på produktivitet 

Enligt direktiv från Volvokoncernen är mätetalet produktivitet är under implementering på 

företaget. 

Mätetalet produktivitet definieras enligt;   . 

Mätetalet och definitionen av mätetalet är nytt för VAC, och hur företaget skall arbeta med 

produktivitet är inte helt definierat. För att säkerställa att mätetalet uppfyller VAC:s krav 

bör implementering och utveckling av mätetalet produktivitet följas upp noga. VAC 

rekommenderas att satsa erforderliga resurser för att garantera att mätetalet möter 

efterfrågan från alla plan på företaget.  

10.5 Inkludera kapitalbindning i standardproduktkostnaden.  

För att motivera till minskad ledtid och för att påvisa att en lång ledtid binder kapital kan 

en kostnad för kapitalbindning adderas till produktkostnaden. Fallstudien ger exempel på 

hur en kostnad för ledtid kan inkluderas i produktkostnaden.  

10.6 Motverka suboptimering och se till företagets totala 
lönsamhet 

Enligt hur förädlingskostnaden och produktkostnaden beräknas, är det bearbetning, alltså 

tillverkning av företagets produkter som kostar pengar. Samtidigt som tillverkning kostar 

pengar är det de produkter, vilka företaget producerar, som genererar intäkter till företaget. 

Istället för att fokusera på produktens kostnad skulle fokus kunna vara på produktens 

täckningsbidrag (produktintäkt). Det är täckningsbidraget som verkligen avgör hur lönsam 

tillverkning av den enskilda produkten är för företaget. 

Lönsamhet måste ses ur ett större perspektiv. Med fördel skulle ekonomistyrningsmetoden 

Through-put Accounting (TAC) kunna användas. TAC fokuserar på tre mätetal, nämligen; 

genomströmning (~täckningsbidrag), investeringar (~bundet kapital) och operativa utgifter 

(~omkostnader). Målet är att maximera företagets täckningsbidrag, samtidigt som 

kostnaden för investeringar och omkostnader minimeras.  
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Andra mätetal kan användas i kombination med huvudmätetalen, det är dock viktigt att 

säkerställa att alla mätetal strävar mot samma övergripande mål. För att säkerställa att 

företagets olika delar och mätetal följer samma strategi kan verktyget Balanced Scorecard 

(BSC) användas. 

10.7 Minimera företagets kostnader 

För att minska företagets kostnader läggs en viss del av företagets resurser på 

förbättringsåtgärder. Produkt- och tillverkningsstöd är ett relativt nytt begrepp på VAC. 

Syftet med stödet är bl.a. att stödja VAC:s produkter i produktionen, förbättra 

produktionsmöjligheterna och öka effektiviteten på företaget. Det är viktigt att 

besparingarna, som ett resultat av arbetet med produkt- och tillverkningsstöd, överstiger 

kostnaden för stödet. Vilka förbättringsaktiviteter som effektivast bidrar till att uppfylla 

företagets övergripande mål kan vara svårt att avgöra. För att säkerställa att VAC satsar på 

förbättringsåtgärder där potentialen att nå företagets mål är som störst skulle VAC kunna 

utveckla ett verktyg likt Volvo Powertrains Cost Deployment. Målet med Cost 

Delployment är att identifiera och eliminera kostnader knutna till de förluster som finns på 

företaget. Genom att identifiera de mest kostsamma förlusterna, kan företagets resurser 

fokuseras på förbättringsaktiviteter med maximal effekt med avseende på lönsamhet. 

Användning av ett verktyg likt Cost Deployment motiverar till minskade omkostnader, ett 

av tre mätetalen enligt Through-put Accounting.  

Sammanfattat: 

Undersök möjligheten att använda Through-put Accounting på VAC. Där fokus skall vara 

på de tre huvudmätetalet; genomströmning, investeringar och operativa utgifter. För att 

minska företagets operativa utgifter kan verktyget Cost Deployment användas och för att 

säkerställa att företagets mätetal stödjer företagets övergripande strategi rekommenderas 

verktyget Balanced Scorecard. 
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11 Fortsatta studier 

I kapitlet ges rekommendationer till fortsatta studier.  

I rapporten har identifierats att det är viktigt att produktionsstrategi och ekonomistyrning 

strävar mot samma övergripande mål. VAC strävar idag efter att nå världsklass med Volvo 

Production System. För att förhindra oönskade styreffekter är det då viktigt hur 

ekonomistyrning knyts ihop med produktionsstrategin. Framtida forskning bör fokusera på 

hur VPS kan utvecklas och innefatta ett system där produktionsstrategi och 

ekonomistyrning är integrerad.  
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