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ABSTRACT 

 

Title Fair prices – A case study in Volvo Construction Equipment (CE) 

 

Keywords Cost allocation, product costing, fair cost allocation, activity allocation, value-

added activities. 

 

Purpose The purpose of this paper is to locate the value added activities, investigate 

which activity that differentiate the products best and see how the process 

time/times for an activity can be used as an allocation key for allocating costs. 

 

The activities at the department of painting have been examined and the value-added activities 

of these have been identified. Two conclusions have been made by the work. 

 

 The time that differentiate the products best are the manual time, the work performed 

by man. 

 The more activities that the cost allocation includes the more correct and fair the 

calculation will be. The sum of the time in the painting robot, the cleaning process and 

the manual time result in good a basis for cost allocation. With the reservation that the 

work performed by man should be standardized. 

 

Product calculation is about allocation of the cost in a company, which is easier said than done. 

The problems related to cost allocation has been discussed back and forward the latest fifty 

years. How should companies allocate their costs, direct and indirect costs, on their products 

and services to give their products and services a fair price? The direct costs are easy to derive 

to their cost object, but the indirect costs are way harder to work with. 

 

This paper investigates which processes that are value-adding in the paint shop and from these 

processes four scenarios are made. Every scenario is made of different value-added activities 

and their process times. The finance department at Volvo CE simulated a cost allocation with 

every scenario as basis and the result of the simulation were analysed. 

 

The work has been done as a case study in the paint shop at Volvo CE. The authors are Emilia 

Vardanyan and Erik Söder. The supervisor at Mälardalens university are associated professor 

Antti Salonen and the supervisor at Volvo CE are manager production engineering assembly 

Josef Lännerström. 

 

 



SAMMANFATTNING 

 

Titel Rättvisa priser – En fallstudie på Volvo Construction Equipment (CE) 

 

Nyckelord Kostnadsfördelning, produktkalkylering, rättvis kostnadsfördelning, aktivitets-

fördelning, värdeskapande aktiviteter. 

 

Syfte Syftet med fallstudien är att kartlägga värdeskapande aktiviteter, undersöka 

vilken aktivitet som differentierar produkterna bäst och se hur 

processtiden/tiderna för en aktivitet kan användas som fördelningsnyckel vid 

fördelning av kostnader. 

 

Målningsprocessens aktiviteter har grundligt granskats och av dessa har de värdeskapande 

processerna identifierats. Två slutsatser har dragits av fallstudien: 

 

 Den tid som differentierar produkterna bäst är mantiden. 

 Desto fler aktiviteter som involveras i kostnadsfördelningen, desto rättvisare blir 

kostnadsfördelningen. En summering av tiden i målningsroboten, rengöringen och 

mantiden resulterar i ett bra underlag att kostnadsfördela på. Med reservation för att 

arbetet som utförs av operatörerna, mantiden, helst ska vara standardiserat. 

 

Produktkalkylering handlar om att fördela ett företags kostnader på dess produkter, vilket är 

lättare sagt än gjort. Problemet kring kostnadsfördelning har diskuterats fram och tillbaka de 

senaste femtio åren. Hur ska ett företag fördela sina kostnader, direkta och indirekta, på sina 

produkter och tjänster för att de ska generera ett rättvist pris för produkterna och tjänsterna? De 

direkta kostnaderna är enkla att härleda till sitt kostnadsobjekt, men de indirekta kostnaderna är 

betydligt besvärligare. 

 

Studien undersöker vilka processer som är värdeskapande i målningsprocessen och av dessa 

processer har fyra olika scenarier skapats. Varje scenario består av olika värdeskapande 

aktiviteter och deras processtider. Finansavdelningen på Volvo CE simulerade en 

kostnadsfördelning med varje scenario som underlag för fördelningen och utfallet av 

simuleringen analyserades.  

 

Studien är gjord som en fallstudie på måleriavdelningen på Volvo CE. Författarna är Emilia 

Vardanyan och Erik Söder. Handledare på högskolan är universitetslektor Antti Salonen och 

handledare på Volvo CE produktionschef Josef Lännerstöm. 

 

 



FÖRORD 

Innovation, produktion och logistik är inriktningen på den ingenjörsutbildning som vi går på 

akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT), på Mälardalens Högskola (MDH). Här har 

intresset för produktionsrelaterat arbete vuxit sig starkare. Erik visste tidigt att han ville arbeta 

med att lösa problem, vilket är grunden i allt ingenjörsarbete. Att det blev just innovation, 

produktion och logistik hörde ihop med ett intresse om att värna miljön. Genom att 

effektivisera produktionen av olika produkter bidrar vi med en god gärning till miljön. Tack 

vare Emilias stora intresse till matematik, produktion och logistik valde hon detta program.  

Programmet har gett bred kunskap om produktion och logistikplanering och många olika 

problemlösningsmetoder samt det viktigaste kunskaperna som en ingenjör behöver i 

arbetslivet. 

  

I fjol hade Emilia sommarpraktik på Volvo CE och frågade efter praktiken om det var möjligt 

att få göra ett examensarbete där. Volvo svarade henne att det var möjligt och Emilia frågade 

Erik om han ville genomföra examensarbetet tillsammans med henne. Ett tack riktas till Aziz 

Saifadeen som ordnade att vi fick kontakt med rätt personer inför examensarbetet. 

 

Vi vill tacka vår handledare på Volvo, Josef Lännerström, och vår kontakt från 

finansavdelningen, Yousef Cildavil, för ert engagemang i vårt arbete och att ni tagit er tid att 

hjälpa oss. Uppskattning och tacksamhet riktas också mot övrig personal på Volvo CE som har 

tagit emot oss med öppna armar och bistått oss när vi behövt det.  

 

Vi vill också tacka vår handledare på MDH, Antti Salonen, för att han gett oss hjälp och goda 

råd under arbetets gång.  

 

Eskilstuna den 25 maj 2016 

 

 

____________________ ____________________ 

Emilia Vardanyan Erik Söder 
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1. INLEDNING 

I inledningen beskrivs bakgrunden till problematiken, varför det är ett problem och hur 

problematiken ser ut. Syftet och frågeställningarna inför arbetet presenteras också samt 

avgränsningarna som gjorts.  

 

1.1. BAKGRUND 

Med en hög volatilitet på marknaden behöver nutidens företag skapa sig en konkurrenskraftig 

position på marknaden för att överleva (Lake, 2013) (Zhang, et al., 2003). Det finns flera olika 

faktorer som påverkar hur konkurrenskraftigt ett företag är. Enligt de Meyer (1989) är 

kostnadseffektivisering en av faktorerna för att bli konkurrenskraftig inom tillverkning. Att se 

över sina kostnader handlar om att ta reda på de direkta och indirekta kostnaderna och fördela 

dessa på produkterna de tillverkar, men det är inte alltid så lätt. 

 

För att beräkna en produkts kostnader har produktkalkylering varit och är fortfarande idag ett 

populärt verktyg. Under 80-talet skedde förändringar och omställningar för företagen, 

teknologin utvecklades snabbt, kortare livscykler, efterfrågan förändrades m.m. Detta ledde till 

att varje företag behövde beräkna dess kostnader med omsorg, med noggrannare kostnader kan 

priset justeras efter produkten, vilket i sin tur leder till att företaget kan konkurrera med sina 

konkurrenter. Noggrannare beräkningar ledde i sin tur till att fler företag började använda 

produktkalkyler och förmodligen också utvecklade produktkalkylerna efter sina egna företag, 

sedan dess har produktkalkylering varit verktyg nummer ett för företagen (Ask & Ax, 1997).  

 

Boons (1998) nämner flera olika sätt som produktkalkyleringen kan gå till på ABC (Activity 

Based Costing)-kalkylering, målkostnadskalkylering, livscykelkalkylering etc. Boons (1998) 

skriver också att ABC-kalkylering är den senaste metoden inom kostnadsfördelning. 

 

Enligt Lere (2001) är det speciellt viktigt för industriella företag att engagera sig i vad olika 

produkter kostar. Mindre noggranna produktkostnadsberäkningar kan resultera i att fokus läggs 

på fel kunder, att mindre lyckade val av inträden på marknader görs eller att priset antingen blir 

för högt eller för lågt. Som tidigare nämndes är priset ett kraftfullt vapen för att konkurrera med 

sina konkurrenter (De Meyer, et al., 1989). Priset påverkar inköpsansvariga på företag och 

deras beslut om vilken leverantör de ska välja (Lere & Saraph, 1995).  

 

1.2. PROBLEMFORMULERING 

Hur ska alla kostnader fördelas på ett rättvist sätt mellan de olika produkterna inom företaget? 

Enligt Doost (1996) har kostnadsfördelning varit diskuterat fram och tillbaka de senaste femtio 

åren, men egentligen har kostnadsfördelning funnits sedan människan började sälja produkter 

och tjänster. Kostnadsfördelning handlar om att fördela kostnaden av produkter och tjänster, 

direkta som indirekta kostnader. 

 

Ett företag som producerar flera olika produkter behöver fördela produktionskostnaden på 

dessa produkter. För att illustrera ett exempel används produkt A, B och C. Produkt A och B 

har en station gemensamt, produkt C och A har en och A, B och C har två stationer gemensamt. 

Hur ska kostnaden för hela produktionen fördelas rättvist på produkterna? Ska produkt A få 

största delen av kostnaden då den finns med på alla stationer eller tar någon station extra lång 

tid och påverkar produktionskostnaden extra mycket? Det här är ett problem som är känt för 

alla oavsett om du är företagare eller inte (Doost, 1996). 
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1.3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med fallstudien är att kartlägga värdeskapande aktiviteter, undersöka vilken aktivitet 

som differentierar produkterna bäst och se hur processtiden/tiderna för en aktivitet kan 

användas som fördelningsnyckel vid fördelning av kostnader. 

 

Frågeställningarna inför arbetet är: 

 Vilken process differentierar produkterna bäst ur ett kostnadsperspektiv? 

 Hur kan kostnaderna fördelas med hjälp av processtider så att produkterna får rättvisa 

priser? 

 

1.4. AVGRÄNSNINGAR  

 Fältarbetet för examensarbetet sker på Volvo CE:s måleriavdelning. 

 Studien fokuserar bara på målning i robot och ej manuell målning. 

 Ett examensarbete på 15 hp vilket motsvarar 400h arbete fördelat på 20 veckor. 

 

1.5. FALLSTUDIENS DISPOSITION 

Fallstudiens upplägg presenteras i figur 1. 

1. En problemformulering för fallstudien görs. 

2. Information hämtas från olika typer av litteraturer för att skapa en god grund för 

fallstudien. 

3. Hur problemet ska lösas och ansatsen för fallstudien presenteras. 

4. Resultatet presenteras. 

5. Resultatet analyseras 

6. En slutsats dras med hjälp av resultatet och analysen 

Med kunskap om problematiken som fallstudien fokuserar på och dess bakgrund kan nu 

fallstudiens genomförande och metodik presenteras i nästa kapitel. 

  

Problemformulering 
Vad är problemet för att 

uppnå målet? 

Litteraturinsamling 
Skapa en grund för arbetet 

Ansats 
Hur kan problemet lösas?  

Resultat 
Resultatet presenteras  

Analys 
Resultatet analyseras 

Slutsats 
En slutsats görs 

Figur 1 - Fallstudiens disposition. 
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2. ANSATS OCH METOD 

I detta kapitel redogörs fallstudiens vetenskapliga synsätt, vilka metoder som har använts 

under arbetets gång och hur analysen har genomförts, samt kvalitetssäkring av fallstudien 

nämns. 

 

2.1. LITTERATURSTUDIE 

Genomförandet av litteraturinsamlingen 
Fallstudiens information baseras på innehåll från vetenskapliga artiklar som är vetenskapligt 

granskade eller nämns av flertalet andra författare av vetenskapliga artiklar. Artiklarna och 

doktorsavhandlingarna valdes utifrån dess innehåll, att innehållet var relevant för just denna 

fallstudie. Arbetet tillhör området produktion/industri men vid sökning av litteratur gjordes 

ingen sådan avgränsning. Genom att inte låsa sig vid ett område öppnades fler möjligheter för 

att hitta artiklar som behandlade liknande problematik. Sökning av information har också skett 

i flertalet böcker, böcker vars författare har någon form av akademisk erfarenhet, erfarenhet av 

produktion eller relevant ämne. Sökning av böcker har skett på Västerås bibliotek och 

Mälardalens högskolas bibliotek. 

 

Fallstudien introducerades med en litteratursökning i diverse databaser utifrån ämnet 

produktkalkylering. Med inspiration från forskningsartiklar och avhandlingar kunde fler sökord 

användas för ett mer riktat resultat av litteratur, litteraturen studerades och dess vetenskapliga 

kvalitet granskades. Litteraturinsamlingen skedde som nämnts tidigare i diverse databaser och 

dessa var: Emerald, ScienceDirect, Wiley online library, ProQuest Discovery, Diva Portal.  

 

För att få fram relevant information till fallstudien användes följande sökord: cost allocation, 

produktkalkylering, cost management, production costs, fördelning av indirekta kostnader, fair 

cost allocation, rättvis kostnadsfördelning, ekonomistyrning, value-added time, value-added 

activities. 

 

2.2. DESKRIPTION 

Deskription är en beskrivning över något, det kan vara en beskrivning av vad som helst. Fakta 

som samlas in ska kategoriseras, sorteras och presenteras på ett relevant sätt. Beskrivningen ska 

ha en tydlig röd tråd och visa relevant information för ämnet (Ejvegård, 2003). 

 

För att förstå vad som menas med olika begrepp och vilken process som behandlas i fallstudien 

introduceras läsaren först till en beskrivning av processen. Med en förståelse för hur processen 

fungerar kommer läsaren kunna följa med lättare i fallstudiens arbetsgång. Genom att studera 

processen på nära håll erhölls relevant information för att kunna beskriva processen och om 

frågor uppkom angående processen ställdes dessa till nyckelpersoner i måleriet. 

 

2.3. OBSERVATION 

Observation handlar om att se hur människor beter sig och uppträder i olika situationer. Först 

väljs en plats där observationen ska ske och sedan en tidpunkt när observationen ska äga rum 

(Jacobsen, 2002). 

 

I måleriet observeras processerna för att få en förståelse för hur alla delar hänger ihop. 

Observationen utförs på fabriksgolvet nära de berörda processerna som är anknutna till arbetet 

med produkterna. Varje process observeras och anteckningar görs för att bidra med ny kunskap 

till fallstudien. Vid funderingar och frågetecken rådgörs frågan med operatörerna på golvet. 
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2.4. INTERVJUER 

Tillsammans med observationer av processerna gjordes några intervjuer med nyckelpersoner. 

Intervjuerna genomfördes för att få relevant information om eventuella frågetecken och reda ut 

funderingar. De personer som intervjuades kan ses i tabell 1. 

 
Tabell 1 - Tabell över intervjuer och möten 

Informant Titel Datum Varaktighet Insamling av data 

Yousef Cildavil Finans Volvo CE 31/3 1 h Anteckningar 

Josef Lännerstöm Produktionschef 31/3 1 h Anteckningar 

Fredrik Damberg Administratör på MPA 8/4 30 min Anteckningar 

Yousef Cildavil Finans Volvo CE 28/4 1 h & 30 min Inspelning 

Josef Lännerstöm Teknikchef 18/5 1 h & 30 min Inspelning 

Micke Veteläinen Produktionstekniker 18/5 1 h & 30 min Inspelning  

 

2.5. KVANTIFIERING 

Att kvantifiera betyder att kunna fastställa kvantiteten av något, enklare förklarat är det något 

som kan räknas eller anges i form av siffror (Jacobsen, 2002). De data som förs in i 

kvantifieringen är hårddata och det är denna data som sedan är möjlig att analysera, vanligast 

med hjälp av olika statistikprogram. Tabeller och olika typer av diagram visualiserar enkelt hur 

de inmatade siffrorna förhåller sig till varandra och det skapar ett bra underlag att analysera. 

(Ejvegård, 2003). 

 

I fallstudien på Volvo CE har kvantifiering används som hjälp för att analysera hur de olika 

områdena står sig gentemot varandra. Det som menas med område är faktorer/processer i den 

totala processen som varierar beroende på vilken produkt som bearbetas. Beroende på hur 

processen såg ut grupperades produkterna olika. Observationer, noteringar och tidtagningar 

gjordes för att se skillnader mellan produkter.  

 

2.6. FALLSTUDIE 

En fallstudie är att undersöka en mindre del inom ett stort område och med hjälp av 

delundersökningen visa hur verkligheten ser ut. Exempelvis tar vi en författare så går det att 

beskriva denne utifrån ett av dennes verk. Fördelen med en fallstudie är att arbete besparas då 

endast ett verk undersöks, nackdelen är däremot att det kan vara svårt att beskriva verkligheten 

genom bara ett verk (Ejvegård, 2003) (Jacobsen, 2002).  

 

Denna fallstudie har skett på måleriavdelningen på Volvo CE. 

 

2.7. ANALYS 

De data som samlas in under arbetets gång analyseras i slutet av studien. Processerna som 

undersöks presenteras först och sedan genomförs en analys av dessa och deras lämplighet som 

underlag för kostnadsfördelning. Scenarierna analyseras också och vilket scenario som ger ett 

rättvist pris till produkterna. Analysen görs med fallstudiens frågeställningar i bakhuvudet, hur 

delar av den empiriska data ställer sig mot frågeställningarna. 

 

2.8. KVALITETSSÄKRING 

För att upprätthålla en god kvalitet på den litteratur som använts har samtliga böcker och 

artiklar valts utifrån dess författare och ämne. Författarna valdes efter deras erfarenheter och 

tidigare arbeten (exempelvis vetenskapliga artiklar) inom området. Lång erfarenhet inom ett 

område ger ett större förtroende då denne har samlat på sig kunskap med åren. Hänvisas 
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författarens verk av flera andra författare stärks därmed författarens rykte och kunnande, vilket 

i sin tur medför högre kvalitet på arbetet. 

 

Informationen från vetenskapliga artiklar har hämtats från primärkällan, som också har 

granskats med kritiska ögon. Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är vetenskapligt 

granskade och de som inte är det är istället flitigt använda i andra författares verk. 

 

De metoder som har nämnts i detta kapitel är de metoder som har använts i fallstudien. 

Metoderna Beskriver hur studien är genomförd och i nästa avsnitt presenteras de teorier som 

fallstudien baseras på. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Syftet med kapitlet är att ge läsaren goda förutsättningar för att kunna förstå fallstudien, detta 

genom att presentera de teorier/studier som gjorde det möjligt att genomföra studien. Det finns 

flertalet olika kalkyleringsmetoder inom produktkalkylering, i stycket nedan presenteras de sex 

mest intressanta metoderna för fallstudien, i slutet diskuteras vilket metod som anses mest 

lämplig. Efter att den lämpliga metoden valts beskrivs också fallstudiens ansats, det vill säga 

hur tanken är att arbetet ska fortskrida. 

 

3.1. EKONOMISTYRNING 

Definitionen av ekonomistyrning enligt Nationalencyklopedin är: ”Ekonomistyrning avser 

avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot ekonomiska mål” 

(Nationalencyklopedin AB, 2016). 

 

Varje företag har i sin verksamhet olika typer av mål. Dessa kan vara finansiella och icke-

finansiella (Kaplan & Cooper, 1998). Det är de finansiella målen som ekonomistyrningen 

fokuserar på. Finansiella mål driver företaget att komma fram till ett visst resultat, vinst, 

soliditet, lönsamhet och kassaflöde. De icke-finansiella målen strävar efter högre kvalitet, 

hållbar utveckling, kund- och marknadsorientering. De icke-finansiella målen är lika viktiga 

som de finansiella målen för verksamheten. 

Alla företag har sin egen strategi angående ekonomistyrningens användning inom företaget. 

Syftet med ekonomistyrning är att uppnå de välplanerade finansiella målsättningarna i företaget 

(Ax, et al., 2015). 

 

Personen som är ansvarig för företagets ekonomistyrning ställs inför många uppgifter för att 

kunna styra företaget mot dess ekonomiska mål. Exempel på dessa uppgifter är: att planera, att 

kontrollera och vidareutveckla verksamheten, att anskaffa beslutsfattare med underlag och 

utveckla ytterligare fattade beslut samt analysera avvikelser och framlägga åtgärder. 

 

I figur 2 visualiseras det hur ekonomistyrningens olika delar hänger ihop. 
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Figur 2 - En sammanfattande figur av ekonomistyrningens utgångspunkter, ekonomistyrningen, ekonomistyrningens uppgifter 

och styrmedel (Ax, et al., 2015, p. 53). 

3.2. KOSTNADSFÖRDELNING 

Att kostnader uppstår inom ett företag är inte något nytt, det är tillverkningskostnader, 

materialkostnader, hyra, elektricitet m.m. De olika kostnaderna delas upp i två kategorier, 

direkta kostnader och indirekta kostnader. De direkta kostnaderna är de enkla kostnaderna som 

går att hänvisa varifrån kostnaderna kommer och att de belastar rätt kostnadsställe. De indirekta 

kostnaderna (de gemensamma kostnaderna) är desto svårare att se var de kommer från. Då flera 

användare eller avdelningar använder en resurs som företaget äger uppstår gemensamma 

kostnader. (Horngren, et al., 2003) De indirekta kostnaderna fördelas med hjälp av 

Ekonomistyrningens 

utgångspunkter 

VISION 

AFFÄRSIDÉ 

STRATEGI 

VERKSAMHETS-

PLANER 

EKONOMISTYRNING 
Påverkan på en verksamhet mot vissa ekonomiska mål, t.ex. lönsamhet, 

kassaflöde, nöjda kunder, försäljning, produktivitet och ”värde för pengarna”. 

EKONOMISTYRNINGENS UPPGIFTER 
Framtagande av underlag, planering och uppföljning, kommunikation, skapande 

av förutsättningar för lärande och en god företagskultur är uppgifter inom 
ekonomistyrningen för att påverka verksamheten. 

STYRMEDEL 
För att kunna utföra ekonomistyrningens uppgifter behövs det styrmedel. Det 

finns tre typer av styrmedel: formella styrmedel, organisationsstruktur och 
mindre formaliserade styrmedel. 
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fördelningsnycklar (Ask & Ax, 1995). Figur 3 illustrerar hur direkta kostnader och indirekta 

kostnader hör ihop. 

 

 
Figur 3 - Kostnadsmodell (Horngren, et al., 2000, p. 96). 

Kaplan och Cooper (1998, p. 78) anser att organisationer bör kostnadsfördela de gemensamma 

kostnaderna för att: 

 

- De anställda ska bli medvetna om att deras verksamhet skapar kostnader. 

- Genom att bli medveten om kostnaderna inom företaget skapas en grund för att ständigt 

kunna sänka kostnaderna och därmed ständigt förbättra företaget. 

- Meddela anställa om det finns bättre sätt att göra arbetet på. 

- Med större kostnadsmedvetenhet kan avdelningarna och de anställda arbeta för att 

förbättra organisationen och inte bara avdelningen. (Kaplan & Cooper, 1998) 

(Horngren, et al., 2003) 

 

3.3. PRODUKTKALKYLERING 

För att ett företag ska fatta ett beslut inom sin ekonomistyrning används produktkalkylering 

som det främsta verktyget. Produktkalkylering är sammanställning av intäkter och/eller 

kostnader i ett företag. Det är ett begrepp som innefattar både tjänster och varor. 

Produktkalkylering används i många olika typer av kalkylsituationer till exempel prissättning, 

lönsamhetsberäkning, kostnadskontroll, produktval, tillverkningsvolym m.m. Varje 

kalkylsituation är speciell. Det finns ingen standardkalkyl i sig, beroende på kalkylsituation 

inkluderas relevant och väsentlig information. Utformningen av en kalkyl beror på objektiva 

fakta och subjektiva uppfattningar. Därför är varje kalkyl en förenklad bild av verkligheten, 

d.v.s. en modell av en verklig situation (Ax, et al., 2015). 

 

3.4. PRODUKTKALKYLERINGSMETODER 

Inom området produktkalkylering finns det flera olika metoder att göra kalkyler på. Enligt Ask 

och Ax (1997) använder sig (aggregerat) 90,1 procent av företagen, i deras studie, sig av 

självkostnadskalkylen.  

 

Självkostnadskalkylering 
Självkostnadskalkylering är en av de traditionella metoderna. Enligt Ax et al. (2015) är 

självkostnaden för en vara, tjänst och en order definierad som summan av samtliga kostnader 

för en tjänst, order eller vara till dess den är utförd, fullgjord, levererad och betald. Huvudsyftet 

med självkostnadskalkylering är att företagets samtliga kostnader skall inkluderas i kalkylen. 

 

Kostnadsfördelning 

Kostnadskalkylering Direkta 

kostnader 

Indirekta 

kostnader 

Kostnads-

ställe 

Kostnadsuppdrag 
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Kalkylpraxis visar att användandet av självkostnadskalkylen dominerar, 90,1 procent 

(aggregerat) av företagen i Sverige använder självkostnadskalkylen som kalkyleringsmetod. 

 

Ett företag inkluderar samtliga kostnader i kalkylerna som utgör kalkylobjektens självkostnad. 

Samtliga kostnader består av tillverkningskostnader och administrations- och 

försäljningskostnader, detta för att göra kalkyleringen enklare då den ofta knyts till 

redovisning. Kostnaderna grupperas som direkta och indirekta (Ask & Ax, 1997). 

 

Beroende på företagets verksamhet finns olika självkostnadskalkyleringsmetoder. De två 

huvudmetoderna är periodkalkylering och orderkalkylering, varje huvudmetod kan i sin tur 

delas upp i mindre delmetoder. I orderkalkyleringen finns det två delmetoder, påläggsmetoden 

och aktivitetsbaserad självkostnadskalkylering. Periodkalkyleringen delas upp i tre delmetoder 

divisionsmetod, normalmetod och ekvivalentmetod (Ax, et al., 2015). 

 

Bidragskalkylering 
Bidragskalkylering hör också till de traditionella metoderna inom produktkalkylering. Medan 

självkostnadskalkylen ses som en fullständig kostnadsfördelning genererar 

bidragskalkyleringen en ofullständig kostnadsfördelning. Bidragskalkylering är ett 

samlingsnamn för de olika metoder bidragskalkylering kan utföras på. Det är vanligt att 

bidragskalkylering kombineras med själkostnadskalkylering.  

 

Kostnaderna för ett kalkylobjekt kan delas upp i samkostnader och i särkostnader. 

Samkostnader är kostnader som uppstår oavsett vilket alternativ som väljs. Särkostnader är 

kostnader som uppstår när ett visst alternativ tillverkas, kostnader som annars inte hade 

uppstått. Det alternativ som resulterar i högst täckningsbidrag väljs oftast av företaget.  

 

Täckningsbidrag = Försäljningsintäkter - Särkostnader 

 

Bidragskalkylering används framförallt för att titta på lönsamheten mellan alternativ och 

objekt. (Frenckner & Samuelson, 1984) 

 

Påläggskalkylering 
Påläggskalkylering är en kostnadsmetod som använder de direkta kostnaderna som 

fördelningsnycklar. De indirekta kostnaderna fördelas med hjälp av pålägg på de direkta 

kostnaderna, uttryckta i procent. Tankesättet bakom detta är att de indirekta kostnaderna hör 

ihop med de direkta kostnaderna, ökar de indirekta kostnaderna ökar också de direkta 

kostnaderna. Ett exempel: Är materialomkostnaderna för en produkt 50.000kr och de totala 

direkta materialkostnaderna 100.000kr för samtliga produkter blir pålägget 50 procent på direkt 

material (50.000/100.000). 

 

Enligt Ask och Ax (1995) kan fördelningen inom tillverkande företag se ut så här: 

+ Direkt material (DM) 

+ Direkt lön (DL) 

+ Direkt teknik/maskin (D T/M) 

+ Materialomkostnader (MO) 

+ Tillverkningsomkostnader (TO) 

+ Speciella direkta kostnader (SDK) 

= Tillverkningskostnader (TVK) 

+ Administrationskostnader (AO) 

+ Försäljningskostnader (FO) 
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+ Direkta försäljningskostnader (DF) 

= Självkostnad (SJK) 

 

Målkostnadskalkylering 
I början av 1960-talet introducerades ett nytt sätt att genomföra produktkalkyler i Japan, 

nämligen målkostnadskalkylering. Målkostnadskalkylering skiljer sig från de andra metoderna 

då denna inte betraktas som en metod utan som en process. Processen genomförs i sex olika 

steg, se figur 4. 

 

 
Figur 4 - Principskiss över målkostnadsprocessen (Ask & Ax, 1995, p. 126). 

Kaizenkalkylering 
Kaizenkalkylering kommer från ordet ”Kaizen costing” och är precis som 

målkostnadskalkyleringen en process. Ur ett traditionellt synsätt anses det att kaizenkalkylering 

inte handlar om kalkylering. Skillnaden mellan målkostnadskalkylering och kaizenkalkylering 

är att målkostnadskalkyleringen strävar efter att sänka kostnaden på en produkt under 

utvecklingsstadiet, medan kaizenkalkylering strävar efter att sänka kostnaderna under själva 

tillverkningen. Kaizenkostnaden mäts med hjälp av följande formel (Ask & Ax, 1995). 

 

Kaizenkostnad = Nuvarande kostnad - Kostnadsförbättring  

 

ABC-Kalkylering 
Användningen av ny teknik, kundanpassning, produktvariation, kvalitetssatsningar i olika 

företag bidrog till att nya kalkyleringsmetoder växte fram under 80-talet. En av dessa metoder 

är aktivitetsbaserad kostnadskalkylering (ABC-kalkylering). 

 

Nya verksamhetsfilosofier innebär konkurrensfördelar och ökad komplexitet hos 

verksamheterna. Dessa påverkar produktkalkyleringen som i sin tur påverkar 

kostnadsfördelningen. I komplexa företag är förhållandena mellan kalkylobjekt och 

kostnadsorsak mycket komplicerade. Det finns icke-volymrelaterade faktorer som orsakar 
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kostnader till kalkylobjekt. Faktorer kan vara produktutveckling, kvalitetskontroll, inköp o dyl. 

Närvaron av angivna faktorer leder till oklar bild av kostnader. Implementering av ABC-

kalkylering hjälper till att fördela direkta och indirekta kostnader till kalkylobjekten på ett bra 

sätt (Ax, et al., 2015). 

 

ABC-kalkylering har två centrala begrepp: aktivitet och kostnadsdrivare. Aktivitet är ett fysiskt 

arbete som utförs i ett företag, det kan vara en arbetsuppgift eller ett arbetsmoment. Mätningen 

av kalkylobjektens användning av aktiviteter är en av ABC-kalkylens uppdrag. Exempel på 

aktiviteter inom ett tillverkande företag kan vara: produktutveckling, inköp av material, 

mottagningskontroll, produktionsplanering, manuell bearbetning, kvalitetskontroll, leverans av 

produkter etc. (Lere & Saraph, 1995). 

 

Aktiviteter kan delas in i olika nivåer i en aktivitetshierarki. Varje företag utformar sin egen 

aktivitetshierarki utifrån sin egen verksamhet. Figur 5 presenterar ett exempel på en 

aktivitetshierarki i tillverkande företag med ingående aktiviteter. 

 

Leden mellan företagets aktiviteter och kalkylobjekt kallas kostnadsdrivare. Dessa fungerar 

som fördelningsnycklar för att kunna mäta kalkylobjektens utnyttjande. 

 

Kostnadsdrivare är det andra centrala begreppet i ABC-kalkylering. Det är en faktor som 

används för att fördela aktivitetskostnader till produkter. Det är även en avgörande variabel 

som klargör varför aktivitetskostnaderna uppgår till vissa belopp och omfattningen på varje 

aktivitet (Ask & Ax, 1995). 

 

I ett tillverkande företag är exempel på kostnadsdrivare antalet av inköpstimmar, 

produktionsorder, maskintimmar, kvalitetskontroller och leveranser o dyl. 

 

Kalkylering med ABC-kalkylen genomförs i fem steg: 

1. Bestämning av direkta kostnader 

2. Urval av aktiviteter och fördelning av kostnaderna till aktiviteter 

3. Urval av kostnadsdrivare 

Enhetsnivå - Materialbearbetning 

Serienivå - Inköp av material, omställning av  
  utrustning 

Produktnivå - Produktutveckling, marknadsföring 
  av produkt 

Kundnivå - Kundbesök, problemlösning för kund 

Företagsnivå - Säkerhet, företagsledning 

Figur 5 – En aktivitetshierarki i tillverkande företag och exempel på aktiviteter (Ax, et al., 2015, p. 139). 
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4. Fastställning av kostnadsdrivarvolymer  

5. Beräkning av kostnader för kalkylobjekt (Ax, et al., 2015) 

Som tidigare nämnts växte ABC-kalkyleringen fram på 1980-talet och fick snabb spridning. 

Kort efter introduktionen av modellen var intresset stort och flertalet företag började arbeta 

aktivt med ABC-kalkylering. Företagen angav följande positiva erfarenheter: 

 Förbättring av omkostnadsfördelning 

 Identifiering av okända kostnadsdrivare 

 Förbättrat kalkyleringsunderlag vid prissättning 

 Ökning av kostnadsmedvetandet 

 Identifiering av kvalitetsproblem 

 

Som ny kalkylmetod hade ABC-kalkyleringen också nackdelar.  

 

 Många aktiviteter och många kostnadsdrivare krävs för att skapa bra kvalitet på 

kalkylen, vilket i sin tur genererar mycket arbete och högre kostnader för datainsamling 

och dataförvaring. 

 Nyhetsvärde saknas, d.v.s. grunddragen i metoden har redan diskuterats och är väl 

etablerade 

 ”Verkliga” och ”riktiga” produktionskostnader är en framtidsvision 

 Produktkalkyleringen är mer komplicerad än vad som beskrivs i metoden 

 Svårt att identifiera och kvantifiera kostnadsdrivare. De kan även bli gemensamma för 

flera produkter (Ask & Ax, 1995). 

 

3.5. FÖRDELNINGSNYCKLAR 

När omkostnader och indirekta kostnader ska fördelas är det vanligt bland företag att de 

använder sig av fördelningsnycklar. En fördelningsnyckel är ett hjälpverktyg för att se hur 

många andelar av omkostnaderna som ska fördelas var (Ask & Ax, 1997). 

 

3.6. LEDTIDER 

Ledtiden är tidslängd från att en order på ett objekt placeras och till dess att den är klar att 

levereras till kund (Shyu, 1991). I den japanska industrin har ledtidskontroll sina fördelar och 

förmåner. De använder bland annat Just-In-Time i produktionen och är kända för sitt starka och 

långsiktiga samarbete med sina leverantörer, vilket bidrar till kortare ledtider. Att reducera 

ledtiderna skapar en extra kostnad, men ledtidsminskningen leder till en förbättrad kundservice 

och produktionsschemaändringar samt minskar investeringar i säkerhetslager (Ben-Daya & 

Raouf, 1994).  

 

Mourtzis, et al. (2014) konstaterar att tidigare kunskaper inom produktionsprocesser kan 

återanvändas i moderna tillverkningsprocesser som även kan förutsättas som en nyckelfaktor 

för att förbättra tillverkningsprestanda under konstruktion, planering och produktion. Ledtid i 

ett industriföretag tillhandahålls av en maskinist genom en undersökning av egenskaperna hos 

en ny produkt. Det kan däremot uppstå avvikelser i den empiriska uppskattningen. Enligt 

Mourtzis et al. (2014) är ledtiden den tid det tar mellan beställningen av en vara till 

mottagandet av en beställd vara/tjänst av kunden. Ledtiden kan i produktion delas upp i olika 

huvudkomponenter såsom kö, bearbetning och transporttid. Mätvärdena på de olika 

huvudkomponenterna är väldigt viktiga för tillverkningsprestandan. Ledtiden påverkas av en 

produkts kapacitet, baching, kostnader och kontroll. Från kundens perspektiv är ledtiden det 

samma som leveranstiden. Det finns olika metoder för uppskattning av ledtider, exempel på 
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dessa är: indikativt som inkluderar simulering, köteori, stokastisk analys, logistikens 

operationkurvor osv. Kombinationer av metoder är också vanligt (Mourtzis, et al., 2014). 

 

Enligt Meerkov & Yan (2016) är ledtid i produktion den genomsnittliga tiden som en produkt 

befinner sig i systemet, bearbetas eller väntar på behandling. De konstaterar också att om ett 

system har obegränsade buffertar kan kundbeställningarna bli längre än den totala processtiden, 

vilket leder till seriösa ekonomiska problem och problem med kvaliteten (Meerkov & Yan, 

2016). 

 

3.7. TAKTTID 

”Takttid är enstyckflödets hjärtslag” (Liker, 2009, p. 124) 

 

Takt är ett tyskt ord för rytm som mäter kundens efterfrågan eller hastigheten med vilken 

kunden köper en produkt. Takttid är ett väldigt bra verktyg som hjälper produktionen att hålla 

ett bra tempo. Takttiden meddelar hur snabbt en cell kan arbeta, vilken kapacitet utrustningen 

bör ha, hur mycket personal som behövs etc. Takttiden kan även användas till att ställa in 

produktionshastigheten och kontrollera arbetarna så att de inte arbetar för snabbt eller för 

långsamt. Om de producerar för snabbt blir det risk för överproduktion och om de arbetar för 

långsamt kan flaskhalsar bildas (Liker, 2009). 

 

Enligt Bertoncelj & Kavcic (2012) är takttiden en viktig del i tillverkningen för företag i 

världsklass. Takttiden definierar pulsen i produktionsprocessen, förhindrar slöseri och tar stor 

hänsyn till kundernas krav. Skribenterna definierar också takttiden som processtiden på en 

arbetsstation inom en dag dividerat med antalet tillverkade produkter, räknat i sekunder. Med 

hjälp av den minsta takttiden går det att bestämma den maximala volymkapaciteten hos en cell. 

Det är inversen av den genomsnittligt beräknade kundefterfrågan under en viss tillgänglig 

produktionsperiod (Bertoncelj & Kavcic, 2012). 

 

3.8. CYKELTID 

Cykeltiden anger den sammanlagda tiden för att färdigställa en produkt i en produktionslinje, 

alltså hur ofta en produkt lämnar processen i genomsnitt. Genom att reducera cykeltiden i 

produktionen kan det betyda att företaget behåller konkurrensfördelar på marknaden, 

avkastningsminskningar, minskat arbete och kostnader. För att reducera cykeltiden i en 

produktion måste nyckelfaktorer identifieras. Cykeltid består av bearbetningstider, 

kontrolltider, transporttider och väntetider för utrustningar o dyl. Väntetid och ställtid är 

faktorer som inte ger någon positiv effekt för kunden och anses därför som slöseri. Genom att 

reducera ställtiderna i tillverkningslinje skapas möjligheten till att minska hela cykeltiden 

(Meidan, et al., 2011). 

 

Jovanovic et al. (2014) beskriver ett verktyg som heter ”Designen för produktion” som avgör 

hur tillverkning av en ny produktdesign påverkar prestandan av ett tillverkningssystem. 

Verktyget tar hänsyn till tillgänglig tillverkningskapacitet samt uppskattning av cykeltiden.  För 

att reducera cykeltiden behövs flaskhalsarna kontrolleras under produktionsgång, prioritera 

underhåll för maskinpark och reservdelslager, reducera maskinställtider och förutse ledtider för 

kundorder (Jovanovic, et al., 2014). 

 

3.9. PROCESSTIDER 

En flödesenhet fjädras genom en process från inträde till utgång och den genomgår olika 

sekvenser av aktiviteter, bland annat väntan i buffertar. Enhetens totala flödestid består av den 

tid produkten bearbetas och väntetiden i buffertlager. Eftersom väntetiden vanligtvis är en stor 
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del av den totala processtiden i de flesta affärsprocesser är det en väldigt viktig aspekt av 

processflödets styrning. Den teoretiska flödestiden för en process är den minsta mängden av 

tiden som krävs för bearbetning av en komponent utan någon väntetid. Den teoretiska 

väntetiden är ett idealiserat mål för en faktisk flödestid som sällan uppnås i praktiken 

(Anupindi, et al., 2004). Enligt Feng et al. (2016) är de exakta processtiderna för varje steg 

osäkra i praktiken, detta på grund av maskintillstånd, arbetarens skicklighetsnivå och andra 

faktorer. För att hantera dessa osäkra miljöer används oftast stokastiska modeller för att 

bestämma den sannolika fördelningen av processtider, istället för deterministiska modeller. 

Historiska data och tidigare erfarenheter är ofta användbara för att erhålla 

sannolikhetsfördelning. För de företag som har dålig historisk data och/eller erfarenhet blir det 

tyvärr svårt att diversifiera produkter och/eller utveckla ny teknik (Feng, et al., 2016). 

 

Anupindi, et al. (2004) beskriver även aktivitetstid, aktiv tid är tiden som krävs för att 

genomföra en aktivitet för en komponent i flödet. Den tiden ger oss möjlighet att beräkna den 

teoretiska flödestiden. Ett exempel kan vara ett processflöde som består av en bana där olika 

aktiviteter utförs. Då alla aktiviteter i processflödet måste fullbordas sekventiellt från ingång 

till utgång blir den totala tiden summan av tiderna för alla delaktiviteter. I praktiken är det 

vanligt att processflöden består av kombinationer av sekventiella och parallella verksamheter, 

dvs. flera banor som löper från start till slut. Den teoretiska flödestiden för varje bana är 

summan av de aktivitetstider för de aktiviteter som utgör banan. I dagens befintliga läge är 

aktivitetstiderna väldigt varierande på grund av olika faktorer såsom ombearbetning, 

störningar, haverier etc. Därför resulterar tiden i ett medelvärde för teoretiska flödestiden 

(Anupindi, et al., 2004). 

 

Anupindi, et al. (2004) beskriver även processtiden    som den medeltid som krävs från ett 

företag för att hantera kundorder. I en enkel flödesprocess är tiden lika med aktivitetstiden. 

Medelprocesshastigheten är      kund per tidsenhet) och flödets medeltid   i en process är 

den tiden som kunden spenderar i en kö och blir serverad. 

 

        

 

Där    är väntetiden. 

Den genomsnittliga flödestiden för en given process kan bestämmas på två olika oberoende 

sätt: direkt eller indirekt. 

 

En direkt mätning kan göras genom att: 

1. Följa processen under en längre tid. 

2. Ta ett slumpmässigt urval av komponenter under den angivna perioden. 

3. Mäta flödestiden från start till slut för varje flödesenhet. 

4. Beräkna medelvärdet av de tagna flödestiderna.   

Den indirekta metoden kräver följande steg: 

1.  Observera processen en viss utsträckt period.  

2. Mäta antalet producerade enheter under perioden och beräkna genomströmningen (R) 

genom att dividera antalet producerade enheter med längden på observationsperioden. 

3. Räkna antalet enheter vid inventering (enheter i processen) vid slumpmässiga 

tidpunkter under perioden och beräkna medelvärdet av dessa mätningar som ger 

genomsnittligt lager (I).  

4. Beräkna genomsnittliga flödestiden med hjälp av formeln: 
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 (Anupindi, et al., 2004) 

 

3.10. VÄRDEKEDJA 

Värdekedja är ett begrepp och ett verktyg som introducerades först av Michael Porter (1998) i 

hans bok Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Ur ett 

konkurrenskraftigt perspektiv är värdet på en produkt det belopp kunderna är beredda att lägga 

på produkten och en värdekedja är det totala värdet av värdeskapande aktiviteter och 

marginaler. Porter (1998) beskriver dessa i sin visualisering av en värdeskapande kedja, se 

figur 6. De värdeskapande aktiviteterna kan delas upp i två olika grupper, stödjande aktiviteter 

(support activities) och förstahandsaktiviteter (primary activities). Dessa kan sedan delas upp i 

mindre aktiviteter (Porter, 1998). 

 
 

Figur 6 - The generic value chain (Porter, 1998, p. 37). 

University of Cambridge beskriver värdekedjan som följande: 

”The idea of the value chain is based on the process view of organisations, the idea of seeing a 

manufacturing (or service) organisation as a system, made up of subsystems each with inputs, 

transformation processes and outputs. Inputs, transformation processes, and outputs involve 

the acquisition and consumption of resources - money, labour, materials, equipment, buildings, 

land, administration and management. How value chain activities are carried out determines 

costs and affects profits.”  

– IfM (2016) 

 

3.11. VÄRDESKAPANDE TID 

Ett arbetsområde som blir allt mer omtalat bland företag är effektivisering, effektivisering av 

processer, av kostnader, av celler mm. Inom effektivisering handlar mycket om vad i processen 

som skapar värde för kunden och vad som inte gör det, den värdeskapande tiden respektive den 

icke-värdeskapande tiden. Den värdeskapande tiden för en produkt är oftast mycket liten i 

jämförelse med hur länge produkten faktiskt är i produktionen, vanligtvis ligger den 

värdeskapande tiden på två till tio procent av den totala genomloppstiden. Den resterande delen 

av tiden består av väntan i produktionen, göra om en produkt, hantera problem och leta 

verktyg, information och dokument etc. (Rönnberg, 2009). 

 

Enligt Grealou (2013) kan aktiviteter delas upp i tre olika kategorier värdeskapande aktiviteter, 

icke-värdeskapande aktiviteter och icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter. 
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Värdeskapande aktiviteter är de aktiviteter som ändrar formen, storleken eller funktionen av en 

produkt eller service. Värdeskapande aktiviteter inkluderar designa/montera produkter, beställa 

råmaterial, förbereda ritningar, skapa innovationer etc. Vad som är utmärkande för 

värdeskapande aktiviteter är att det är något som kunden är villig att betala för. Både icke-

värdeskapande aktiviteter och icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter är olika typer av 

slöserier, det som skiljer dessa åt är att icke-värdeskapande aktiviteter går att eliminera medan 

icke-värdeskapande men nödvändiga aktiviteter inte går att eliminera utan bara reducera 

(Grealou, 2013) (Petersson, et al., 2009). 

 

Liker (2009) skriver i sin bok The Toyota Way om de åtta typer av slöserier som Toyota anser 

finns: 

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Onödiga transporter 

4. Onödig/felaktig bearbetning 

5. Onödigt stora lager 

6. Onödiga förflyttningar 

7. Felaktiga produkter 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda (Liker, 2009) 

 

Grealou (2013) beskriver några typiska icke-värdeskapande aktiviteter: Granskning, räkning av 

delar, inspektioner, tester av olika typer, fylla i information etc. Detta är aktiviteter som kunden 

inte vill betala för (Grealou, 2013). 

 

3.12. VAL AV METOD 

Självkostnadskalkylering, bidragskalkylering, påläggskalkylering, målkostnadskalkylering, 

kaizenkalkylering och ABC-kalkylering är de modeller som nu övergripande har gåtts igenom 

hur de fungerar. 

 

Fallstudien inleddes med frågeställningarna: 

 Vilken process differentierar produkterna bäst ur ett kostnadsperspektiv? 

 Hur kan kostnaderna fördelas med hjälp av processtiderna så att produkterna får rättvisa 

priser? 

 

Frågan är var i kostnadsmodellerna processtiderna kommer in? 

Självkostnadskalkylering är, som tidigare nämnts, en av de traditionella metoderna och lika 

så bidragskalkylering. Båda metoderna bygger på att företagets samtliga kostnader skall 

inkluderas i kalkylen när självkostnadskalkyleringen av ett objekt genomförs. I fallet med 

Volvo CE inkluderas inte alla kostnader per produkt utan varje avdelning får ett 

kostnadsbelopp som de ska fördela ut på produkterna. Den totala kostnaden är känd men hur 

den ska fördelas på produkterna är mindre känd. Fallstudien går ut på att undersöka om det går 

att fördela rättvisa kostnader med hjälp av processtiderna och här kommer inte 

självkostnadskalkylering och/eller bidragskalkylering hjälpa till.  

 

Påläggskalkylering använder direkta kostnader som fördelningsnycklar för att fördela ut de 

indirekta kostnaderna. Denna kalkyleringsmetod är potentiell för att fördela kostnaderna på 

produkterna på ett rättvist sätt. Däremot kommer inte de direkta kostnaderna användas som 

fördelningsnycklar utan processtiden för varje produkt. Timkostnaden i måleriet är känd, både 

indirekta och direkta kostnader, och med hjälp av en processtid skulle det vara möjligt att ge 

varje produkt ett rättvist pris. 
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Målkostnadskalkylering är en process som inleds med att ett försäljningspris fastställs efter 

marknadens krav. Detta är motsatsen till fallstudiens mål. Målet för fallstudien är att fördela 

kostnaderna på produkterna och ge dem rättvisa priser som sedan ska ut på marknaden, inte 

skapa priset utefter marknaden. 

 

Kaizenkalkylering handlar om reducering av kostnader vilket inte matchar ändamålet med 

fallstudien. 

 

ABC-kalkylering har två centrala begrepp, aktiviteter och kostnadsdrivare. En aktivitet är en 

arbetsuppgift eller ett arbetsmoment som utförs i företaget. ABC-kalkyleringens uppdrag är att 

mäta aktivitetens användning i produktionen. En kostnadsdrivare är en faktor som fördelar 

aktivitetskostnaderna till produkterna. Exempel på kostnadsdrivare som nämndes tidigare var 

inköpstimmar, maskintimmar, kvalitetskontroller o dyl. Många företag undviker att arbeta med 

ABC-kalkylering då det är en tidskrävande och komplex kalkyl. 

 

Den mest lämpliga kalkylmetoden för Volvo CE och för fallstudien anses vara en variant av 

ABC-kalkylering, där aktiviteten/aktiviteterna är olika processer och kostnadsdrivaren är tiden 

det tar att genomföra processen, den värdeskapande tiden. 

 

Ansats 
I måleriprocessen ska det undersökas vilka processer som är värdeskapande och vilka processer 

som inte är det. När detta är bestämt kan fyra olika scenarier skapas, scenarierna skapas utifrån 

olika argument för vad som är värdeskapande. I de olika scenarierna ska processtiden läggas 

ihop och en simulering skall genomföras av företaget för att få fram priser på de olika 

produkterna. Resultatet av simuleringen skall analyseras. 

 

All teori som är kopplad till fallstudien är nu presenterad och ansatsen är beskriven. I nästa 

kapitel redovisas den information som har hämtats in under arbetets gång på Volvo CE. 
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4. EMPIRI 

I empirin introduceras först det företag där fallstudien är genomförd och problematiken på 

företaget. Den aktuella processen beskrivs så att läsaren kan få en bättre förståelse för 

resterande delar av arbetet. De områden som undersöks presenteras, de olika scenarierna 

beskrivs och resultatet från simuleringen presenteras. I empirin kommer också viktiga 

möten/intervjuer för arbetet tas med. 

 

4.1. VOLVO CE 

Företagsbeskrivning 
För 180 år sedan inledde AB Volvo sitt ingenjörsarbete och är än idag ett av de största 

företagen inom den industriella världen. AB Volvo är uppdelat i flera olika avdelningar varav 

Volvo CE är en av dem. Volvo CE:s produkter är maskiner i stora produktkategorier från ett till 

sjuttio ton. Det är anläggningsmaskiner så som hjullastare, grävmaskiner, 

väganläggningsmaskiner och ramstyrda dumprar. Kunderna är huvudfokus när Volvo designar 

sina produkter. 

 

Fabriken i Eskilstuna (Volvo CE) tillverkar axlar och transmissioner för sina hjullastare och 

dumprar som sedan skickas till monteringsfabriker runt om i världen. Fabriken är modern med 

ett komplext bearbetnings- och monteringsflöde. I nuläget har företaget ca 600 anställda och är 

därmed Eskilstuna kommuns största arbetsgivare. 

 

Kvalitet, säkerhet och miljöomsorg är tre viktiga aspekter för Volvo CE. Genom att utföra olika 

stora testprogram strävar företaget efter absolut toppkvalitet. 

 

Volvo CE lägger stort fokus på att förbättra säkerheten på sina maskiner både för föraren och 

för miljön. En annan viktig aspekt är god hälsa, både för förare och för anställda. Genom att 

använda metoder och material som inte skadar naturen och hälsan skapas en bättre arbetsmiljö. 

Processerna och produkterna designas för att kunna producera varor på ett så energieffektivt 

sätt som möjligt, även återvinning läggs det stort fokus på. 

 

För att fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga satsar Volvo mycket på forskning och 

teknikutveckling (Volvo, 2015). 

 

Problematiken 
På Volvo CE finns det ett måleri där det målas ca 120 produkter dagligen (axlar och 

transmissioner). De olika komponenterna hängs upp i vagnar som går igenom de olika 

stadierna i måleriet. Målningsprocessen är tvätt/förbehandling/torkning, manuell maskering, 

grundmålning i en målningsrobot, torkning i ugn, lackering i robot, torkning i ugn. 

Komponenterna avmaskeras, bättringsmålas vid behov och till sist färdigställs för leverans till 

kund. 

 

Då alla produkter inte är likadana så skiljer sig tiden det tar att maskera en produkt, hur mycket 

färg det går åt, hur lång tid det tar att måla den etc. Antalet produkter som hänger i en vagn 

varierar också, stora produkter hänger en och en medan mindre produkter hänger två och två. 

Variationen mellan produkterna är det som är problemet. Variationen gör det svårare att fördela 

kostnaderna för de olika produkterna på ett bra sätt. Rent logiskt borde en stor produkt kosta 

mer än en mindre produkt, men frågan är hur stor skillnaden ska vara? (Lännerström, 2016) 

 

Att det är svårt att fördela kostnaderna på ett bra sätt är det inte enbart Volvo CE som tycker, 

det är ett vanligt problem bland producerande företag (Doost, 1996). Då problemet är vanligt 
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väcks frågan hur kostnaderna för produkterna kan fördelas på ett mer rättvist sätt? Vad är det 

som påverkar hur kostnaden ska fördelas? Är målningstiden i roboten av största vikt, väger 

takttiden tyngre eller är det något annat som påverkar mer? 

 

4.2. PROCESSEN 

Målningsprocessen är den sista processen på Volvo CE som axlar och transmissioner går 

igenom innan de förpackas, figur 7 visar upp en layout av målningsprocessen. Det finns sex 

hissar, en tvättavdelning, maskeringsstationer, flertalet ugnar och kylzoner, 

robotmålningsstationer, en manuell målningsbox, en förbättringsbox och en 

förpackningsavdelning. Alla axlar och transmissioner kommer från andra delar av fabriken och 

placeras i markerad zon (de gula zonerna på bilden nedan) som är avsedd för just den typen av 

axel eller transmission. Innan produkterna placeras på en vagn i måleriet behövs 

lyftanordningar monteras dit och transmissionerna behövs maskeras så att inget vatten läcker in 

under tvättningen. En artikel genomgår flera olika steg innan den kan betraktas som 

färdigmålad. 

 

 
Figur 7 - Processen i måleriet (Lännerström, 2016). 

 

Målning med robot (Se bilaga 1) 
Steg 1 – Transportering & upphängning 

Produkterna hämtas från respektive plats (de gulmarkerade zonerna) med truck för att förflyttas 

fram till hiss nummer två där de hängs upp i en vagn. Axlarna hängs en och en medan 

transmissionerna hängs två och två.  
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Steg 2 – Rengöring 

I detta steg går produkterna genom ett antal tvättstationer. Stationen består av sex steg: 

fosfatering, tre sköljningar, sköljning/avjonisering och torkning/avblåsning i en robot. Roboten 

blåser bort vatten som samlats i hål och små utrymmen. 

 

Steg 3 – Maskering 

Maskering av produkterna sker i maskeringsavdelningen och produkterna maskeras på de 

ställen där de inte ska vara någon färg. En del av maskeringen som skedde på transmissionerna 

från början för tvätten tas av här för att bytas ut mot maskering för målning. Maskeringen görs 

av en operatör. 

 

Steg 4 – Grundmålning 

Produkten grundmålas på ena sidan i Robot 1 och grundmålas på andra sidan i Robot 2.  

 

Steg 5 – Torkugn & kylzon 

Efter grundmålningen går produkterna igenom en torkugn och en kylzon, där grundfärgen 

torkas och produkterna kyls ned så att det är möjligt att lägga på ett ytterligare lager. 

 

Steg 6 – Täckfärgning 

Produkterna går igenom de två robotarna igen för att lackeras med den slutgiltiga färgen. 

 

Steg 7 – Forcertorkning & kylning 

För att lacken ska torka går produkterna igenom ytterligare en ugn, en så kallad 

forcertorkningsugn. Efter ugnen kyls produkterna ned för att färgen ska hålla bättre. 

 

Steg 8 – Upphissning 

Hiss fem hissar upp produkterna ovanför processerna för att det ska vara möjligt att 

transportera bort dem till hiss sex. 

 

Steg 9 – Nedplockning 

Produkterna plockas ner, placeras på pall som passar respektive produkt och all maskering 

plockas bort. 

 

Steg 10 – Bättringsmålning & rostskydd 

Varje produkt undersöks om robotarna har täckt alla ytor, om inte bättringsmålas de ytor som 

är mindre bra. Varje produkt får ett lager rostskydd på de ytor som tidigare var maskerade. 

 

Steg 11 - Förpackning 

Produkterna förpackas i plast, etikett sätts på och varje produkt görs klar för leverans. 

 

Manuell Målning (se bilaga 2) 
Steg 1 – Transportering & upphängning 

Produkterna hämtas från respektive plats med truck för att förflyttas fram till hiss nummer ett 

där de hängs upp i en vagn. Axlarna hängs en och en medan transmissionerna hängs två och 

två. Då produkterna målas manuellt är det möjligt att hänga de små axlarna två och två. När 

produkterna hänger på plats skickas de upp ovanför processerna och transporteras vidare till 

hiss tre. 

 

Steg 2 – Nedhissning 

I hiss tre hissas produkterna ner till processbanan igen. 
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Steg 4 – Rengöring 

I detta steg går produkterna genom ett antal tvättstationer. Stationen består av sex steg: 

fosfatering, tre sköljningar, sköljning/avjonisering och torkning/avblåsning i en robot. Roboten 

blåser bort vatten som samlats i hål och små utrymmen. 

 

Steg 5 – Maskering 

Maskering av produkterna sker i maskeringsavdelningen och produkterna maskeras på de 

ställen där det inte ska vara någon färg. En del av maskeringen som skedde på transmissionerna 

från början för tvätten tas av här för att bytas ut mot maskering för målning. Maskeringen görs 

av en operatör som vet vilken produkt som behöver vilken maskering. 

 

Steg 6 – Kylzon & grundmålning 

Produkterna går nu inte till robotarna utan till den manuella boxen. De kyls först ner för att 

färgen ska fastna bättre. Första gången grundmålas produkterna. 

 

Steg 7 – Torkugn 

Efter grundmålningen går produkterna igenom en torkugn, där grundfärgen torkas. 

 

Steg 8 – Kylzon & lackering 

Produkterna går igenom kylzonen och den gula lacken läggs på, också den manuellt. 

 

Steg 9 – Forcertorkning & kylning 

För att lacken ska torka går produkterna igenom ytterligare en ugn, en så kallad 

forcertorkningsugn. Efter ugnen kyls produkterna ned för att färgen ska hålla bättre. 

 

Steg 10 – Upphissning 

Hiss fem hissar upp produkterna ovanför processerna för att det ska vara möjligt att 

transportera bort dem till hiss sex. 

 

Steg 11 – Nedplockning 

Produkterna plockas ner, placeras på pall som passar respektive produkt och all maskering 

plockas bort. 

 

Steg 11 - Bättringsmålning & rostskydd 

Varje produkt undersöks om alla ytor är täckta med färg, om inte bättringsmålas de ytor som är 

mindre bra. Varje produkt får ett lager rostskydd på ytor som tidigare var maskerade. 

 

Steg 12 - Förpackning 

Produkterna förpackas i plast, etikett sätts på och varje produkt görs klar för leverans. 

 

4.3. OMRÅDEN SOM UNDERSÖKS 

Områden som undersöks är faktorer och processer som varierar beroende på vilken produkt 

som behandlas och dess utseende. I de olika områdena varierar produkterna sinsemellan på 

olika sätt, om produkter behandlas på samma sätt i en process grupperas dessa och undersöks 

som en grupp. Att skapa en generell gruppering från början, som skulle gälla för alla processer, 

var ej möjlig, alla processgrupperingar var inte lika. Tidtagning gjordes i varje område för att 

registrera processtiden för produkten. Nedan genomgås de olika faktorerna och processerna 

som undersöks, en beskrivning av processen finns om det behövs och resultatet presenteras. 
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Två eller en produkt per vagn 
Huruvida kostnaden påverkades av att Volvo hängde en respektive två produkter per vagn var 

en tankenöt personalen länge hade funderat på. Borde kostnaden på en komponent halveras då 

två produkter hängs på en vagn, borde kostnaden reduceras eller vad händer egentligen med 

kostnaderna? Efter flera diskussioner och resonemang drogs slutsatsen till slut att företaget 

gynnas av att hänga två produkter i en vagn.  

 

Resonemanget motiverades med ett exempel: Under en dag målas cirka 120 produkter. Skulle 

måleriet måla 120 produkter och hängde alla på varsin vagn skulle 120 vagnar behöva köras. 

Skulle däremot samma antal produkter målas och hängas två och två per vagn skulle halva 

antalet vagnar behövas, 60 st. Genom att köra två produkter samtidigt istället för en går 

företaget från ett behov av 120 vagnar till 60 vagnar för samma antal produkter. Färre vagnar 

skulle behöva köras och måleriet kan måla fler produkter under en och samma dag. Skulle 

företaget bara hänga en produkt per vang skulle själva transporten genom måleriet kunna bli 

flaskhalsen. 

 

Vid några processer halveras kostnaden per vagn och vid andra processer reduceras kostnaden 

per vagn. De processer där kostnaden reduceras är alla de processer där produkten behandlas av 

en robot eller av en operatör, på grund av minskad tid för framaktning. I tvätten, ugnarna, vid 

transportering och vid väntan halveras kostnaden per vagn.  

 

Färgförbrukning 
När färgförbrukningen sammanställdes grupperades ej produkterna utan betraktas som enskilda 

individer. Från en lista som löpande uppdaterades kunde färgförbrukningen utläsas och 

sammanställas i en tabell. Listan visar de produkter som målats under dagen och tidigare 

målade produkter i måleriet. För varje produkt valdes (minst) fem värden och medelvärdet 

registrerades. 

 

Förbehandling och upphängning 
Förbehandling 

Med förbehandling menas montering av upphängningsanordningar för axlar och 

transmissioner, samt maskering av transmissioner. Förbehandlingen skiljer sig mellan axlar och 

transmissioner. 

 

Axlar 

För alla axlar finns det en gemensam upphängningsanordning. Anordningen ser ut som en liten 

fyrkant som monteras fast på vardera sidan av axlarna, på en av bultarna. En mutter monteras 

utanpå för att anordningen ska sitta kvar. Utöver upphängningsanordningen skiljer sig 

förbehandlingen av axlarna väldigt lite från varandra. 

 

Transmissioner 

Transmissionerna skiljer sig från axlarna då de behöver maskeras innan rengöringen. 

Transmissionerna maskeras på alla ytor där det inte får komma in något vatten. Det finns 

anpassade maskeringar för varje yta som behövs maskeras. Det finns tre typer av 

transmissioner HTE100, HTE200 & HTE300. HTE 100 betraktas som små transmissioner och 

HTE200 & HTE300 som stora, detta är också grupperingen som gjordes på här. 

 

Upphängning 
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En vagn består av en balk och flertalet kedjor med krokar. Beroende på vilket produkt som ska 

hängas upp i vagnen väljs lämplig kedja, kroken tas av från vagnen och fästes i lyftverktyget på 

produkten. Axlarna hängs en och en medan transmissionerna hängs två och två. 

 

Delen på upphängningsanordningen där krokarna ska fästas ser likadan ut på alla axlar. En 

krok hakas i upphängningsanordningen på vardera änden av axeln. Med likadana anordningar 

skiljer sig inte tiden för upphängningen för axlar. För transmissionerna är processen nästan den 

samma, det som skiljer är, som tidigare nämnts, att transmissionerna hänger två och två. Då 

transmissionerna alltid hänger två och två skiljer inte processen mellan HTE100, HTE200 och 

HTE300.  

 

Blåsroboten 
Efter rengöring i processen grovtorkas varje produkt i en blåsrobot. Blåsroboten blåser 

framförallt bort vatten i svåråtkomliga områden så som hål, skarvar o dylikt. Produkterna 

grupperas i grupper efter hur de ser ut, vissa axlar skiljer sig bara invärtes. Processtiden togs för 

varje grupp (se bilaga 3). 

 

Maskering 
På maskeringsavdelningen maskeras de områden på produkten där det inte ska vara någon färg. 

Det finns en mängd maskeringar och alla maskeringshänvisningar finns tillgängliga på plats. 

Tack vare maskeringshänvisningar var det möjligt att gruppera produkterna i gemensamma 

grupper. Varje grupp består av produkter som maskeras likadant vilket visade sig vara väldigt 

likt för blåsroboten, det enda som skiljde vara små detaljer på transmissionerna. Produkterna 

grupperades därefter på samma sätt som blåsroboten (se bilaga 3). För varje grupp gjordes 

också tidtagning för att fram den processtiden. 

 

Grundmålning & täckfärg 
Varje produkt går igenom robotarna två gånger. Första gången grundmålas de och andra 

gången läggs en täckfärg på. I Robot 1 målas produkterna på ena sidan och i Robot 2 målas 

andra sidan. Vid tidtagning av målningsprocessen påbörjades tidtagningen då roboten började 

röra sig och avslutades när den stannade. Alla tider sammanställdes och summerades i en 

gemensam tabell. Produkterna grupperades på samma sätt som blåsroboten (se bilaga 3). 

 

Nedplockning 
Varje produkt som hängs upp i måleriet måste också tas ned. Grupperingen här är den samma 

som maskeringen fast processen är tvärt om (se bilaga 3). Det som sätts på i maskeringen tas nu 

bort i nedplockningen, färg skrapas bort som inte ska vara på vissa ställen och lyftverktygen tas 

av. Produkten skickas sedan till bättringsmålning. Tidtagning gjordes också här, för att få en så 

liten oväntad förändring i mätresultaten var det alltid samma personer (två) som arbetade vid 

tidtagningen. Tiderna sammanställdes i en tabell. 

 

Bättringsmålning & rostskydd 
I bättringsboxen undersöks produktens alla ytor efter eventuella färgsaknader. Finns det någon 

maskering kvar tas den bort av operatören. De ytor där operatören anser att det behövs mer färg 

sprejas igen. Finns det någon maskering kvar tas den bort av operatören. De ytor som inte har 

blivit målade sprejas med ett rostskydd. Gruppering var svår att göra då den baseras på mängd 

färg som saknas och hur mycket rostskydd som läggs på. Färgsaknaden avgörs av operatören 

och skiljer sig från operatör till operatör. En operatör kanske är mer generös med att lägga på 

färg medan någon annan inte är. Tidtagningen var svår att göra för att det var många faktorer 
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som påverkade. Med hjälp av observation av processen och information från flertalet 

nyckelpersoner och operatörer angavs ett medelvärde för små och stora axlar, samt 

transmissioner. 

 

Förpackning 
Det sista steget i måleriet är att produkterna ska förpackas och göras klara för leverans. En plast 

dras över varje produkt och binds fast med hjälp av buntband. Etiketter sätts sedan på och 

produkterna skickas ut genom porten. Alla axlar förpackas på samma sätt och alla 

transmissioner lika så. Fem tider togs för båda grupperna för att få ett rimligt medelvärde. 

 

4.4. VÄRDEFULLA MÖTEN FÖR FALLSTUDIEN 

Möte med Måleriproduktion AB (MPA) 
För att få inspiration och idéer till fallstudien kontaktades ABB. ABB tillverkar, precis som 

Volvo CE, serier av produkter. Produkter som behöver målas. Vid kontakt med ABB 

uppdagades det att målningen av ABB:s robotar är outsourcat till företaget MPA. MPA 

kontaktades och ett möte avtalades där eventuella frågor och funderingar togs upp.  

 

Vid mötet med Måleriproduktion AB (2016) i Västerås diskuterades det vilka moment i en 

måleriprocess som är värdeskapande för kunden och deras svar var förbehandling och målning. 

Precis som Liker (2009) anser MPA (2016) att målningen är en värdeskapande process, 

målningen förändrar utseendet på produkten och tillgodoser kundens önskemål. Till skillnad 

från Toyota anser MPA att förbehandlingen är en värdeskapande process och förklaring är att 

sker en dålig förbehandling blir också målningen dålig, vilket påverkar hur nöjd kunden blir. 

 

Möte med finansavdelningen på Volvo CE 
För att driva arbetet vidare bokades två möten med finansavdelningen. Vid mötena var 

handledaren på Volvo och en ekonom från finansavdelning närvarande. Under mötena 

diskuterades det vilka tider som var klockade för olika processer och vilka tider som är 

värdeskapande i processen. Fyra scenarier resonerades fram, där varje scenario bestod av 

värdeskapande aktiviteter. Dessa scenarier skulle finansavdelningen inom kort simulera och få 

fram kostnader för de olika produkterna baserat på fördelningen från de olika scenarierna. Ett 

nytt möte bokades för att diskutera igenom utfallet av simuleringen. 

 

Möte med handledaren och en produktionstekniker om scenarierna 
Mötet kretsade kring de fyra scenarierna som finansavdelningen simulerat, att diskutera dessa 

och att dra slutsatser. Närvarande var handledaren på Volvo CE och en produktionstekniker. 

Till mötet hade finansavdelningen simulerat och fått fram kostnaderna för de fyra scenarierna 

som resonerade fram på föregående möte. Produkterna rangordnades i storleksordning och en 

diskussion kretsade kring vilket scenario som var mest rimligt att använda för 

kostnadsfördelning. Genom att ställa dem i storleksordning och bredvid varandra gick det 

enkelt att se hur aktiviteterna i scenerierna påverkade kostnaden.  

 

På mötet konstaterades också hur en respektive två produkter på en vagn påverkar kostnaden. 

Att det påverkar kostnaden är klart, men riktigt hur var inte klart innan mötet. Efter mycket 

resonerade och funderande drogs slutsatsen att om produkten arbetas av en robot eller av 

operatörer påverkas inte produkternas kostnader av att de hängs två eller en åt gången. Däremot 

i övrigt halveras kostnaden per komponent om det hängs två produkter på samma vagn istället 

för en. De övriga processer är i ugnarna, tvätten, transport och väntan. 

 

4.5. SCENARIER 
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En beskrivning av varje scenario och dess resultat presenteras nedan. För att inte sätta några 

priser på produkterna redovisas tiderna, vilket också visar förhållandet mellan produkterna. De 

rangordnas från den kortaste till den längsta tiden, den kortaste tiden bär minst kostnad och den 

längsta störst. 

 

Scenario 1 
Det första scenariot som provas är att välja en process som anses vara den värdeskapande 

processen i måleriet. Enligt Liker (2009) är en värdeskapande process en process som förändrar 

något på produkten och i måleriet skulle denna process vara målningen. Tiderna i 

målningsrobotarna differentierar produkterna rättvist utifrån storlek och komplexitet. 

 

Scenario 2 
Scenario 2 är uppbyggt på vad MPA ansåg var värdeskapande i måleriprocessen, 

förbehandlingen och målningen. Som tidigare nämnts anser MPA att utan en bra förbehandling 

skulle inte kunden bli nöjd oavsett hur bra målningen är utförd, då färgen kommer att lossna.  

 

Scenario 3 
I flertalet av processerna är det operatörer som arbetar och påverkar produktens resultat. 

Operatörerna avlönas, vilket innebär att den tid de arbetar på produkten kostar företaget pengar. 

De processer som kräver operatörer är: Förbehandling, upphängning, maskering, nedplockning, 

förbättring/rostskydd och förpackning. Detta kan också betraktas som mantiden i 

måleriprocessen. 

 

Scenario 4 
Scenario 4 innehåller alla processer som kan anses vara värdeskapande för kunden. Processerna 

är: förbehandling, upphängning, rengöring, maskering, grundmålning, täckfärgning, 

nedplockning, bättringsmålning & rostskydd och förpackning (scenario 2+3). I dessa steg 

behandlas produkterna på olika sätt för att bidra till att kunden får ett önskat resultat och får 

vad hen betalar för. Enligt Liker (2009) är det bara målningen som bidrar till att en förändring 

sker på produkten och enligt MPA (2016) är både förbehandlingen och målningen 

värdeskapande för kunden. Det finns däremot fler processer som påverkar produkten positivt 

och skapar därmed värde för kunden. Till exempel tack vare maskeringen blir det ingen färg på 

ställen där det inte ska vara färg. 

 

En beskrivning av fallstudieföretaget, processen på företaget, de områden som undersökts, de 

olika scenarierna och utfallet av simuleringen av de olika scenarierna har nu presenterats. All 

data som samlats in under arbetets gång analyseras i nästa kapital. 
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5. ANALYS 

Nedan analyseras den data och information som presenterades i empirin och hur den står sig 

till frågeställningarna. Först introduceras återigen syftet och frågeställningarna för att erinra 

läsaren om vad fallstudien handlar om. 

 

Syftet 

Syftet med fallstudien är att kartlägga värdeskapande aktiviteter, undersöka vilken aktivitet 

som differentierar produkterna bäst och se hur processtiden/tiderna för en aktivitet kan 

användas som fördelningsnyckel vid fördelning av kostnader. 

 

Frågeställningar 

 Vilken process differentierar produkterna bäst ur ett kostnadsperspektiv? 

 Hur kan kostnaderna fördelas med hjälp av processtider så att produkterna får rättvisa 

priser? 

 

5.1. ANALYS AV OMRÅDENA 

Två eller en produkt per vagn 
På vilket sätt kostnaden påverkas om en eller två produkter hängs i en vagn är lite diffust. Som 

tidigare nämndes i empirin, om en respektive två produkter på en vagn, påverkas kostnaden 

positivt av att hänga två produkter i en vagn. I början av arbetet kretsade diskussionen om 

kostnaden halverades eller om den reducerades. Slutsatsen av diskussionen blev att kostnaden 

reducerades vilket motiverades med exemplet där ett företag hänger två respektive en produkt i 

en vagn. Skulle företaget hänga två produkter på en vagn skulle det få igenom dubbelt så 

många produkter som när det bara hänger en produkt under en given tidsperiod. Resonemanget 

verkar ganska logiskt, men då kom funderingen upp: Kan det vara en kombination? Kan 

kostnaden på vagnen reduceras eller halveras beroende på var i processen vagnen befinner sig?  

 

En ytterligare diskussion fördes och det senaste resonemanget blev allt mer logiskt. Två 

exempel presenteras här nedan, ett exempel där kostnaden reduceras och ett exempel där 

kostnaden halveras. 

 

Målningsprocessen är en process där kostnaden på vagnen reduceras. Själva processen går till 

på följande sätt: vagnen åker in i målningsboxen för roboten, varje produkt målas av roboten 

och vagnen åker ut igen. Oavsett om det hänger en eller två produkter på vagnen målar 

målningsroboten varje produkt var för sig. Det enda som företaget tjänar på att hänga två 

produkter här är att dörrarna bara behövs öppnas en gång, det är den enda reducering som sker i 

denna process. 

 

Det finns också processer där kostnaden för vagnen halveras och ett exempel på en sådan 

process är tvätten. Tvätten består av fem olika boxar, där varje box uppfyller sitt syfte. 

Processen går till på följande sätt: vagnen går in i en box, komponenterna sköljs av och åker 

sedan vidare till nästa box. Oavsett om det hänger en eller två produkter på en vagn sköljs 

vagnen lika mycket eller rättare sagt produkter som hänger på vagnen. Det här betyder att om 

det hänger en produkt på en vagn tar denna lika lång tid att tvätta som om det hänger två 

produkter på en vagn. På vagnen där det hänger två produkter blir tvättiden per produkt hälften 

av den totala tiden. 

 

Färgförbrukning 
Vid registrering av färgförbrukningen uppmärksammades förvånansvärt stora variationer för 

samma produkt. Medelfärgförbrukningen för produkterna var 2 liter färg. Den generella 
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variationen bland produkterna var +/- 100 ml av det registrerade värdet (medelvärdet), men det 

förekom också variationer av +/- 250 ml. Tre faktorer som är den huvudsakliga orsaken till 

variationerna är: gammalt eller nytt munstycke, om roboten sköljer munstycket 

(färgförbrukningen som sker vid sköljning registreras på den produkten som roboten är på) och 

hur inkört robotprogrammet är. Medelvärdet togs fram genom att minst fem färgförbrukningar 

(max 8 st) av samma produkt jämfördes. För att reliabiliteten för färgförbrukningen av varje 

produkt ska bli så hög som möjligt bör fler värden jämföras. 

 

Då tidtagningen för roboten var klar kunde färgförbrukningen för varje produkt divideras med 

tiden det tog att måla den, kvoten gav ett värde på hur många milliliter som sprutades ut varje 

minut. Vid en undersökning av värdena konstaterades det att värdena är rimliga och lika så 

värdena för färgförbrukningen. Varje produkt hade en färgförbrukning på 230 ml – 290 ml per 

minut. 

 

Visst kostar färgen pengar och bidrar till att kostnaden ökar men det blir svårt att använda 

informationen som underlag på grund av den stora variationen av milliliter färg som sprejas. 

Den stora variationen skapar en osäker reliabilitet.  

 

Förbehandling 
Det förarbete som sker på de olika produkterna är detsamma för alla axlar, 

upphängningsanordning monteras. Transmissionerna blir maskerade och sedan monteras 

lyftverktyget dit. Grupperingen som gjordes här skiljer bara axlarna och transmissionerna åt 

och inte varje produkt vilket målet med fallstudien är.  

 

Att använda denna process som underlag kommer inte att resultera i någon rättvis prissättning 

eftersom processen bara skiljer transmissioner och axlar åt. 

 

Upphängning 
För både axlar och transmissioner sker en förflyttning med truck fram till hissen där 

upphängning av produkten genomförs. Då ingen tydlig standard följs vid stationen skiljer sig 

arbetssättet från operatör till operatör, vilket i sin tur gör att tiden det tar för en operatör att 

hänga upp en produkt varierar. Vad som också varierar på stationen är antalet personer som 

arbetar där. Ibland är det en och samma person som behöver köra trucken och krokar fast 

produkten i upphängningen, medan ibland kör en person trucken och en annan sköter 

upphängningen. Är det lugnt på andra stationer hjälper andra operatörer till på denna station 

vilket kan resultera i att de är tre personer som arbetar här. Det är sällan det är ett fast antal som 

arbetar här, utan det varierar beroende på flertalet faktorer. 

 

På axlarna är det en krok i vardera änden som ska sättas fast och på transmissionerna är det två 

krokar per transmission som ska sättas fast, totalt fyra krokar då transmissioner hängs två och 

två. Detta ger ingen fördelning som skiljer produkterna åt. 

 

Blåsroboten 
Som nämnts tidigare grovtorkas varje produkt i blåsroboten, varje produktgrupp har sitt eget 

blåsprogram och tiderna togs efter dessa. Analyseras tiderna från själva tidtagningen kan en 

tydlig fördelning av produktgrupperna urskiljas i form av differens mellan tiderna. 

 

Ur en tidsaspekt kan denna process möjligen användas till att fördela kostnaderna, fördelningen 

av produkterna blir rättvis gentemot storleken på produkten. Detta kräver dock att två andra 

faktorer är uppfyllda, nämligen optimering och komplexitet. Med optimering menas att 
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blåsprogrammen är optimerade till max för att utnyttja tiden till fullo och med komplexitet hur 

avancerad produktens utseende är. En mer avancerad produkt behöver längre tid i blåsroboten. 

 

Maskering 
Varje produkt maskeras när den har gått igenom rengöringen och ugn 1. Maskeringen sker med 

hjälp av en operatör och anpassade maskeringar. Med hjälp av maskeringsinstruktionerna 

gjordes gruppering som underlättade tidtagningsprocessen, produkter med samma maskering 

hamnade i samma grupp. Processen skiljer sig från operatör till operatör. Vid observation av 

maskeringsproceduren noterades att ingen gemensam standard följdes av alla operatörer. 

 

På maskeringsavdelningen finns det två områden, först ett lägre område och sedan en platå. 

Några operatörer maskerar allt på det lägre området med hjälp av en stege, en annan maskerar 

allt på platån och en tredje maskerar hälften av maskeringen på den lägre delen och sedan 

resten på platån. Tiderna för produktgrupperna togs då produkterna hängde på samma ställe, de 

stora axlarna maskerades nere medan de små axlarna maskerades på platån och lika så 

transmissionerna. Att tidtagningen togs på samma ställe minimerade eventuella variationer, så 

som olika avstånd till maskeringarna och miljön runt omkring o. dyl. 

 

Processen varierar väldigt beroende på vem det är som arbetar där, vilket i sin tur skapar 

variationer i processtiderna för produktgrupperna. Med en sådan stor variation är det inte 

lämpligt att använda denna process som bas för kostnadsfördelning. 

 

En intressant infallsvinkel till denna process är om arbetet på maskeringsstationen skulle vara 

standardiserat. Ett standardiserat arbetssätt där alla operatörer arbetar likadant skulle minimera 

variationerna och skapa godare förutsättningar för att använda maskeringen som en 

fördelningsnyckel för kostnadsfördelning. När komplexiteten stiger på produkten ökar också 

antalet maskeringar som ska monteras på vilket kan resultera i en bra fördelning när det gäller 

kostnaderna. 

 

Grundmålning & täckfärg 
När tidtagningen genomfördes vid målning av produkterna togs två tider för grundmålning och 

två tider för målning av täckfärg för respektive produktgrupp. Anledningen till två tider var för 

att få en exakt tid av processen, skiljde sig tiderna mycket togs en tredje tid. För varje produkt 

finns det ett program som roboten följer och tack vare detta skapas en tydlig stabilitet i 

processen. Större produkter har längre processtid gentemot små produkter vilket skapar ett 

rättvist förhållande produkterna sinsemellan. Volvo hade ett dokument med tidigare tider vilka 

också fördes in i tabellen, en jämförelse mellan dessa tider gjordes och den procentuella 

förändringen redovisades. Resultatet av jämförelsen visade att tidsspannet mellan den kortaste 

processtiden och den längsta processtiden hade minskat gentemot tidigare tider. Vid en analys 

av tiderna kunde slutsatsen dras att processtiderna i jämförelse med storleken på produkterna 

skiljde sig på ett rättvist sätt. 

 

Tack vare robotarna skapas här en stabil process med stabila tider vilket gör värdena möjliga 

att använda. Processtiderna skiljer produkterna åt på ett rättvist sätt vilket gynnar fallstudien. 

Analysen av processen resulterade i ett resonemang att det går att använda dessa värden som 

underlag för kostnadsfördelning. 

 

Nedplockning 
Vid nedplockningsstationen ska det arbeta två personer, det är den enda processen i måleriet 

där två personer är schemalagda. Precis som i tidigare processer varierar processtiden från 
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operatör till operatör och speciellt här då det är två operatörer som arbetar tillsammans. Vissa 

operatörer är vana att arbeta tillsammans, vet precis vad som ska göras och vad hen kan göra 

utan att störa den andre. Andra operatörer är mindre vana och då tar det längre tid. Ibland 

hinner inte nästa process, bättringsboxen, med i tempot hos nedtaget och då behöver de vänta 

på att processen kan fortskrida.  

 

Tiderna i nedtaget varierar beroende på vilka personer det är som arbetar där och en stor 

variation skapar en osäkerhet i stabiliteten hos processen. En mindre stabil processtid skapar 

inget bra underlag att kostnadsfördela på. 

 

Om samma infallsvinkel används här som på maskeringen, vad skulle hända om arbetet var 

standardiserat? Resonemanget skulle påminna om det resonemang som gjordes vid analysen av 

maskeringen, fast tvärtom. Allt som sätts på vid maskeringen avlägsnas här, när komplexiteten 

stiger med produkten blir det också mer att avmaskera, vilket i sin tur skulle kunna generera 

bra fördelning bland produkterna. 

 

Bättringsmålning & rostskydd 
Grupperingen av produkterna var svår att göra då den baseras på mängd färg som saknas på 

produkten och hur mycket rostskydd som läggs på. Färgsaknaden avgörs av operatören och 

skiljer sig från operatör till operatör. En operatör kanske anser att det behövs mer färg på ett 

ställe medan en annan inte skulle hålla med. Tidtagningen var också svår att göra då denna 

baseras på detsamma som bättringsmålningen. Efter resonerande med olika operatörer drogs 

slutsatsen att små axlar tar fyra minuter, stora sex minuter och transmissioner sex minuter. Då 

processen varierade väldigt var detta en vettig lösning på tiderna. Tider togs sedan på några 

axlar och transmissioner för att se att tiderna stämde någorlunda. 

 

Med en stor variation och mindre noggrann precision rekommenderas det inte att 

kostnadsfördela med denna process som fördelningsnyckel, i alla fall inte ensam. 

 

Förpackning 
I denna process skapas endast två grupper, en grupp för axlar och en grupp för transmissioner. 

Målet med fallstudien är att hitta en process som särskiljer alla produkter eller rättare sagt alla 

produktgrupper och här skiljs bara transmissioner och axlar åt. Att skapa en fördelningsnyckel 

av denna process vore inte lämpligt på grund av otillräcklig fördelning, endast axlar och 

transmissioner delas upp.  

 

5.2. SCENARIERNA 

Nedan analyseras de fyra scenarierna som simulerades av finansavdelningen. 

 

Scenario 1 
I scenario 1 baseras kostnadsfördelningen på robottiden för målningen av produkterna. 

Robottiden för målningen var den process som var stabilast när tiderna klockades och att 

arbetet utfördes av en robot minimerade eventuella variationer i processen. Resultatet av 

simuleringen för scenariot visade en bra differentiering av kostnaderna bland axlarna. Mindre 

axlar fick bära en lägre kostnad än större axlar. Det finns fler faktorer än storleken som avgör 

vad som är ”rätt” rangordning. På det sista mötet där handledaren på Volvo CE och en 

produktionstekniker var med ansågs att rangordningen blev logisk utifrån hur axlarna såg ut 

och vilket pris de borde ha.  
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Vad scenariot inte tog hänsyn till var att det är mer arbete på transmissionerna, de ska 

förmaskeras. Transmissionerna har en extra station och en extra operatör finns på fabriksgolvet 

för att förmaskera, axlarna förmaskeras inte. En extra station och en extra operatör borde 

resultera i att transmissionerna blir dyrare än axlarna. Enligt scenariot var transmissionerna 

billigare än majoriteten av axlarna. 

 

Förutom att scenariot ej tog hänsyn till att det är mer arbete på en transmission än en axel 

fördelade scenariot kostnaderna på produkterna bra. Scenariot tar inte heller hänsyn till att 

transmissionerna hängs två och två vilket påverkar kostnaden för komponenterna. 

 

Scenario 2 
Scenario 2 baserades också på robottiden men här adderades tvättiden. Resultatet blev liknande 

det resultat som genererades i scenario 1. Axlarna fick en rättvis fördelning av kostnaderna 

medan transmissionerna blev billigare än axlarna. Vad som också påverkade i scenariot var att 

tvättiden adderades. Tvättiden tar lika lång tid för varje vagn som åker in, enda skillnaden är att 

axlarna hängs en och en medan transmissionerna hängs två och två. Alla axlar får cykeltiden 

för tvätten och alla transmissioner får bara hälften av cykeltiden. Resultatet av detta är att 

transmissionerna får bära en ännu lägre kostnad och blir ännu billigare än axlarna, trots att det 

är mer arbete på dessa. 

 

Resultatet av scenario 2 blir det samma som i scenario 1, axlarna får en rättvis 

kostnadsfördelning och transmissionerna får bära en lägre kostnad än vad de borde. 

 

Scenario 3 
Scenario 1 och scenario 2 baserades på olika typer av maskintider, scenario 3 skiljer sig här då 

scenariot baseras på mantiden och därmed det faktiska arbete som sker på produkterna. Att 

fördela kostnaden på det faktiska arbete som krävs på produkten verkar logiskt. Desto mer 

arbete som krävs på produkten desto dyrare borde produkten vara. En operatörs lön är en 

kostnad som snabbt växer och tack vare scenario 3 får alla produkter bära den kostnad för det 

arbete som krävs. Till skillnad från scenario 1 och scenario 2 blir transmissionerna dyrare vid 

denna kostnadsfördelning, vilket är bra eftersom transmissionerna kräver mer arbete. Frågan är 

hur mycket dyrare transmissionerna ska vara i relation till axlarna? Får transmissionerna bära 

för mycket av kostnaderna i scenario 3? 

 

Ur kostnadsfördelning verkar scenario 3 bra, både axlar och transmissioner får bära den 

kostnad som de fordrar och transmissionerna blir dyrare än axlarna, vilket de ska vara. Det kan 

dock vara mindre lyckat att kostnadsfördela på mantiden, för att få god kvalitet på 

kostnadsfördelningen behöver arbetet var standardiserat eller väldigt nära standardiserat. Med 

ett standardiserat arbete kommer tiderna bli mer tillförlitliga och kostnadsfördelningen får en 

högre kvalitet, kostnaderna blir mer precisa. De tider som togs för arbetet varierar ganska 

mycket, på grund av att operatörerna arbetar olika och inte följer någon tydlig standard. 

 

Scenario 4  
Scenario 4 är en kombination av scenario 2 och scenario 3, här involveras robottiden för 

målningen, tvättiden och mantiden. Tillsammans gav dessa aktiviteter en bra fördelning av 

kostnaderna. Scenario 1 liksom scenario 2 resulterade i en bra fördelning av kostnaderna på 

axlarna, men transmissionerna fick inte den tyngd av kostnaderna som de borde ha. Scenario 3 

ger en rättvis fördelning utifrån det arbete som sker på produkterna, vilket i sin tur ger en 

rättvis bild av hur mycket arbete som sker på transmissioner respektive axlar. En kombination 

av scenario 2 och 3 bidrar till att axlarna får en rättvis fördelning, scenario 2 ger en bra 
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fördelning av målningen i robot och scenario 3 en bra fördelning på hur mycket arbete det 

faktiskt är som görs på axlarna. När det handlar om transmissionerna konstaterades det att 

scenario 2 inte gav transmissionerna den tyngd av kostnader som de borde ha utan de blev 

mycket billigare än axlarna. I scenario 3 är det raka motsatsen, transmissionerna får bära mer 

kostnader än axlarna. Detta är bra men frågan är om de bär lagom mycket av kostnaderna eller 

om de får bära för stor kostnad? I scenario 4 får kanske transmissionerna en ännu mer rättvis 

kostnad då scenariot, som tidigare nämnts, är en kombination där scenario 2 gav 

transmissionerna för låg kostnad och scenario 3 som möjligtvis gav transmissionerna för stor 

kostnad. 

 

Dilemmat kvarstår med mantid och standardiserat arbete. Då mantiden är medräknad i 

scenariot genererar dessa siffror en viss osäkerhet i beräkningarna eftersom arbetet inte är 

standardiserat. Beroende på vem det är som arbetar på stationen genomförs arbetet olika 

snabbt. En stor variation i genomförandetiden skapar osäkra tider, vilket i sin tur skapar en 

osäker kostnadsfördelning. Bortses osäkerheten med mantiden är scenario 4 det scenario 

som fördelar kostnaden mest rättvist bland produkterna. 

 

5.3. FALLSTUDIENS BIDRAG 

Vad som är värdeskapande och vad som inte är det är diskutabelt och varierar beroende på vem 

som tillfrågas. Enligt Liker (2009) och Grealou (2013) är en värdeskapande aktivitet en 

aktivitet som förändrar utseendet på produkten och något som kunden är villig att betala för. 

Den enda process som förändrar något på produkten i måleriprocessen på Volvo CE är 

målningen i robotarna. Enligt Volvo CE och MPA är detta inte den enda värdeskapande 

processen som sker, utan rengöringen är minst lika viktig. Rengörs inte produkterna ordentligt 

kommer färgen inte fastna lika bra och kunden blir missnöjd. Kunden är inte beredd att betala 

för en dåligt målad produkt. En dålig rengöring bidrar till att färgen lossnar och produkterna 

behöver målas igen, vilket enligt Liker (2009) definitivt inte är värdeskapande. Frågan är om 

rengöringen ska betraktas som en värdeskapande process eller en icke-värdeskapande men 

nödvändig process. Både Volvo CE och MPA är eniga i sin åsikt om att det är en 

värdeskapande process då den är så viktig för målningsprocessen. 

 

I ABC-kalkylering påpekar Ask och Ax (1995) att det krävs många aktiviteter och 

kostnadsdrivare för att få en hög kvalitet på kostnadsfördelningen. Fallstudien visade samma 

resultat, desto fler aktiviteter och kostnadsdrivare som adderades till scenarierna desto bättre 

blev fördelningen av kostnaderna. I ABC-kalkylering inkluderas alla aktiviteter och fordrar 

därmed ett enormt arbete för att upprätthålla aktuell information. Detta är en av anledningarna 

till att många företag undviker ABC-kalkylering som metod för att kostnadsfördela inom 

företaget. Kan däremot ett scenario konstrueras av några få aktiviteter som differentierar 

produkterna lika bra som i en ABC-kalkylering skulle mycket arbete och tid sparas. 

 

I ovanstående kapitel analyserades de olika områdena som undersöktes i arbetet och deras 

lämplighet som fördelningsnycklar vid kostnadsfördelning. Vidare analyserades de olika 

resultaten från simuleringen av scenarierna. I nästa avsnitt presenteras fallstudiens slutsats och 

eventuella rekommendationer. 
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

De slutsatser som arbetet har resulterat i redogörs i nedanstående kapitel och framtida 

rekommendationer läggs fram. 

 

6.1. SLUTSATSER 

Hela arbetet inleddes med två frågeställningar: 

 

 Vilken process differentierar produkterna bäst? 

 Hur kan kostnaderna fördelas med hjälp av processtiden så att produkterna får rättvisa 

priser? 

 

Mantiden var den process som differentierade produkterna bäst på Volvo CE, samtidigt som 

den genererade ett bra förhållande mellan axlarna fick också transmissionerna bära den tyngd 

av kostnader som de behövde. Från början ansågs tiden i målningsroboten vara den tid som 

differentierade produkterna bäst, målningsroboten var den process som var stabilast och 

genererade säkrast siffror. Visst skapade tiderna för målningen ett bra förhållande för axlarna, 

men transmissionerna blev billigare än majoriteten av axlarna trots att det faktiskt sker mer 

arbete på dessa. 

 

Att använda tiderna för det arbete som operatörerna utför på produkten, mantiden, skulle, som 

tidigare nämnts, differentiera produkterna bra. En god kvalitet på kostnadsfördelningen kräver 

ett standardiserat arbete eller ett arbete nära standardiserat. I dagens läge är inte arbetet på 

Volvo CE standardiserat, vilket leder till att siffrorna för mantiden blir osäkra och en 

kostnadsfördelning mindre tillförlitlig.  

 

Både scenario 1 och scenario 2 resulterade i att transmissionerna blev billigare än majoriteten 

av axlarna. I scenario 3 blev alla transmissioner dyrare än axlarna, men kanske för dyra istället. 

I sista scenariot, scenario 4, kombinerades alla tider och detta gav ett ganska bra resultat, men 

eftersom mantiden är med i beräkningen behöver arbetet helst vara standardiserat för att skapa 

god kvalitet på kostnadsfördelningen. Slutsatsen är att desto fler aktiviteter som används i 

beräkningen, desto rättvisare blir kostnadsfördelningen för produkterna. Scenario 4 var det 

scenario som innehöll flest aktiviteter och resulterade i den mest rättvisa kostnadsfördelningen 

av de fyra scenarierna som simulerades. 

 

Svar på frågeställningarna: 
 Vilken process differentierar produkterna bäst ur ett kostnadsperspektiv? 

Mantiden, här fördelas kostnaderna rättvist mellan produkterna jämfört med det arbete 

som sker på dem. 

 

 Hur kan kostnaderna fördelas med hjälp av processtiden så att produkterna får 

rättvisa priser? 

Tack vare scenario 4 som är en kombination av målning i robotarna, rengöring och 

mantid fördelas kostnaderna bra på produkterna om arbetet är standardiserat. 

 

Andra slutsatser: 
 Att hänga en eller två produkter påverkar kostnaderna på vagnen olika beroende på var i 

processen vagnen befinner sig. 

 Ett standardiserat arbete bland operatörerna skulle generera säkrare siffror, vilket i sin 

tur skulle skapa en mer tillförlitlig kostnadsfördelning. 
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6.2. FRAMTIDA REKOMMENDATIONER 

Under arbetets gång har olika metoder använts för att samla in data. Den huvudsakliga datan, 

tiderna för processerna, har samlats in genom tidtagning av dem som arbetar på golvet. För att 

öka precisionen av tidernas tillförlitlighet borde tiderna klockas när samma operatör arbetar på 

produkterna, det skulle utesluta många variationer som annars uppstår. Att följa en operatör 

kräver dock ganska mycket tid men görs beslutet från början av en fallstudie/arbete genererar 

detta bättre siffor. 

 

En annan metod för att analysera olika scenarier och deras lämplighet som underlag för 

kostnadsfördelning vore att i detalj ta reda på vad två produkter kostar och använda det 

förhållandet för de andra produkterna. Det finns idag inget ”facit” på vad någon komponent 

faktiskt kostar genom hela processen, scenariernas rimlighet har istället bedömts utifrån 

anställdas kunskaper och erfarenheter. Det bästa hade varit om vi kunnat räkna fram den 

verkliga kostnaden, utifrån allt jobb som görs och all tid som läggs ner av både människa och 

maskin, för att sedan ha detta som jämförelse när vi testade olika scenarier. Att upprätthålla 

kostnaderna i detalj för varje produkt är ett massivt arbete för ett företag, men återfinns samma 

förhållande i en eller några få processer kan de representera alla aktiviteter.  

 

Nya frågeställningar: 
 Går det att använda någon annan lämplig fördelningsnyckel/kostnadsdrivare istället för 

processtiderna, exempelvis mängd maskering på produkterna, förbrukad färg etc.? 

 Hur bra skulle mantiden fördela kostnaden om allt manuellt arbete skulle vara 

standardiserat? 

 

6.3. SLUTDISKUSSION 

Det är mycket viktigt för företag idag att produktkalkylera, tack vare produktkalkylen vet 

företag vilket pris de ska sätta på sina produkter och att de får in tillräckligt med pengar för att 

täcka de kostnader som företaget har. Många företag har idag dålig kontroll på vilket pris som 

ska sättas på deras produkter eller rättare sagt vilken kostnad varje produkt ska bära. Genom att 

ta reda på vilka faktorer det är som påverkar kostnaden kan företag ge sina produkter ett rättvist 

pris. Vi har hört från olika företag att många har dålig kontroll på varför deras produkter 

faktiskt bär den kostnad som de gör och hur prissättningen av produkterna genomförs. 

Företagen är medvetna om att prissättningen som förekommer idag inte stämmer helt och hållet 

med produkternas kostnader, vilket beror på att det var länge sedan som företaget gjorde en 

produktkalkyl. Men företagen väljer att ha kvar de osäkra priserna och motiverar detta med att 

några produkter kostar mer än vad de borde och andra produkter mindre, vilket i slutändan 

jämnar ut sig. Det finns en risk att produkterna bär en mindre kostnad än vad de borde och 

bidrar därmed till att företagen får in för lite kapital. Får ett företag in för lite kapital under en 

längre tid riskerar de att gå i konkurs. En annan anledning till att företag behåller sina osäkra 

priser är att de är medvetna om att en uppdatering av priserna kräver mycket tid och ett massivt 

arbete, samt att det är kostnadskrävande. 

 

Trots att det tar mycket tid och arbete att uppdatera alla priser är det något som gynnar 

företagen. En uppdatering gör att företagen blir medvetna om vad det är som påverkar 

kostnaden och hur alla kostnader fördelas. Företagen blir inte bara medvetna om vad 

produkterna kostar idag utan också hur nya produkter ska kunna prissättas i framtiden.  

 



SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

40(51) 

En annan god anledning för företag att uppdatera sina produktkalkyler är att de produkter som 

idag kostar mer än hos konkurrenterna kan få ett lägre pris och stärker därmed sin 

konkurrenskraft på marknaden. 
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8.2. BILAGA 2 – MÅLNINGSPROCESSEN MANUELLT 
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8.3. BILAGA 3 – PRODUKTER OCH PRODUKTINDELNING 

Produktindelningen gäller för blåsroboten, maskering, målningsrobotarna och avmaskering. 
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8.4. BILAGA 4 – RESULTAT FÖR SCENARIERNA 

 

Scenario 1 
Artikel ID Benämning Tid 

56014 AWB 15 Fram 06:07 

22717 HTE1xx 06:12 

22719 HTE1xx 06:12 

22718 HTE1xx 06:12 

56015 AWB 15 Bak 06:20 

56016 AWB 15 Bak LS 06:20 

56088 AWB 15 Bak 06:20 

56089 AWB 15 Bak LS 06:20 

22564 HTE 2xx 06:39 

22582 HTE 2xx 06:39 

22593 HTE 2xx 06:39 

22595 HTE 2xx 06:39 

22598 HTE 2xx 06:39 

22596 HTE 2xx 06:39 

22723 HTE 3xx 06:39 

56097 AHW A30 Fram 06:40 

56094 AHW A25 Fram 06:40 

56010 AWB 20 Bak 06:40 

56011 AWB 20 Bak LS 06:40 

56012 AWB 20 Bak 06:40 

56013 AWB 20 Bak LS 06:40 

56090 AWB 20 Bak 06:40 

56091 AWB 20 Bak LS 06:40 

56092 AWB 20 Bak 06:40 

56093 AWB 20 Bak LS 06:40 

56005 AWB 31 06:57 

   

   

56099 AHW A30 Bak 07:35 

56096 AHW A25 Bak 07:35 

56000 AWB 40 Fram (L180) 07:44 

56085 AWB 40 Fram SDLG 07:44 

56123 AWB 40 Fram (L150) 07:44 

56103 ARB A40 Fram 07:52 

56100 ARB A35 Fram 07:52 

56008 AWB 25 Fram 07:57 

56009 AWB 25 Fram 07:57 

56098 AHW A30 Mellan 08:07 

56095 AHW A25 Mellan 08:07 

56102 ARB A35 Bak 08:10 

56105 ARB A40 Bak 08:10 

56037 AWB 50 Fram (L250) 08:28 

56061 AWB 50 Fram (L220) 08:28 

56062 AWB 50 Fram (220) LS 08:28 

56101 ARB A35 Mellan 08:39 

56104 ARB A40 Mellan 08:39 

56006 AWB 30 BAK 09:34 

56007 AWB 30 BAK LS 09:34 

56049 AWB 40 Bak 10:28 

56086 AWB 40 Bak SDLG 10:28 

56052 AWB 40 Bak LS 10:28 

56054 AWB 40 Bak 10:28 

56087 AWB 40 Bak SDLG 10:28 

23967 AWB 41 11:52 

23968 AWB 41 LS 11:52 
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Scenario 2 
Artikel ID Benämning Tid 

22717 HTE1xx 22:27 

22719 HTE1xx 22:27 

22718 HTE1xx 22:27 

22564 HTE 2xx 22:53 

22582 HTE 2xx 22:53 

22593 HTE 2xx 22:53 

22595 HTE 2xx 22:53 

22598 HTE 2xx 22:53 

22596 HTE 2xx 22:53 

22723 HTE 3xx 22:53 

56014 AWB 15 Fram 38:37 

56015 AWB 15 Bak 38:50 

56088 AWB 15 Bak 38:50 

56016 AWB 15 Bak LS 38:50 

56089 AWB 15 Bak LS 38:50 

56094 AHW A25 Fram 39:10 

56097 AHW A30 Fram 39:10 

56010 AWB 20 Bak 39:10 

56012 AWB 20 Bak 39:10 

56090 AWB 20 Bak 39:10 

56092 AWB 20 Bak 39:10 

56011 AWB 20 Bak LS 39:10 

56013 AWB 20 Bak LS 39:10 

56091 AWB 20 Bak LS 39:10 

56093 AWB 20 Bak LS 39:10 

56005 AWB 31 39:27 

   

   

   

56096 AHW A25 Bak 40:06 

56099 AHW A30 Bak 40:06 

56123 AWB 40 Fram (L150) 40:15 

56000 AWB 40 Fram (L180) 40:15 

56085 AWB 40 Fram SDLG 40:15 

56100 ARB A35 Fram 40:22 

56103 ARB A40 Fram 40:22 

56008 AWB 25 Fram 40:27 

56009 AWB 25 Fram 40:27 

56095 AHW A25 Mellan 40:37 

56098 AHW A30 Mellan 40:37 

56102 ARB A35 Bak 40:40 

56105 ARB A40 Bak 40:40 

56062 AWB 50 Fram (220) LS 40:58 

56061 AWB 50 Fram (L220) 40:58 

56037 AWB 50 Fram (L250) 40:58 

56101 ARB A35 Mellan 41:09 

56104 ARB A40 Mellan 41:09 

56006 AWB 30 BAK 42:04 

56007 AWB 30 BAK LS 42:04 

56049 AWB 40 Bak 42:58 

56054 AWB 40 Bak 42:58 

56052 AWB 40 Bak LS 42:58 

56086 AWB 40 Bak SDLG 42:58 

56087 AWB 40 Bak SDLG 42:58 

23967 AWB 41 44:22 

23968 AWB 41 LS 44:22 
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Scenario 3 
Artikel ID Benämning Tid 

56014 AWB 15 Fram 14:25 

56015 AWB 15 Bak 14:43 

56016 AWB 15 Bak LS 14:43 

56088 AWB 15 Bak 14:43 

56089 AWB 15 Bak LS 14:43 

56008 AWB 25 Fram 16:03 

56009 AWB 25 Fram 16:03 

56010 AWB 20 Bak 17:40 

56011 AWB 20 Bak LS 17:40 

56012 AWB 20 Bak 17:40 

56013 AWB 20 Bak LS 17:40 

56090 AWB 20 Bak 17:40 

56091 AWB 20 Bak LS 17:40 

56092 AWB 20 Bak 17:40 

56093 AWB 20 Bak LS 17:40 

56005 AWB 31 18:19 

56103 ARB A40 Fram 18:34 

56100 ARB A35 Fram 18:34 

56094 AHW A25 Fram 18:58 

56097 AHW A30 Fram 19:00 

56099 AHW A30 Bak 19:29 

56096 AHW A25 Bak 19:29 

56000 AWB 40 Fram (L180) 19:35 

56085 AWB 40 Fram SDLG 19:35 

56123 AWB 40 Fram (L150) 19:35 

56098 AHW A30 Mellan 19:55 

   

   

56095 AHW A25 Mellan 19:55 

56102 ARB A35 Bak 20:16 

56105 ARB A40 Bak 20:16 

56101 ARB A35 Mellan 22:04 

56104 ARB A40 Mellan 22:04 

56037 AWB 50 Fram (L250) 23:08 

56061 AWB 50 Fram (L220) 23:08 

56062 AWB 50 Fram (220) LS 23:08 

56006 AWB 30 BAK 23:18 

56007 AWB 30 BAK LS 23:18 

23967 AWB 41 24:21 

23968 AWB 41 LS 24:21 

56049 AWB 40 Bak 24:25 

56086 AWB 40 Bak SDLG 24:25 

56052 AWB 40 Bak LS 24:25 

56054 AWB 40 Bak 24:25 

56087 AWB 40 Bak SDLG 24:25 

22717 HTE1xx 28:22 

22719 HTE1xx 28:22 

22718 HTE1xx 28:22 

22564 HTE 2xx 33:34 

22582 HTE 2xx 33:34 

22593 HTE 2xx 33:34 

22595 HTE 2xx 33:34 

22598 HTE 2xx 33:34 

22596 HTE 2xx 33:34 

22723 HTE 3xx 33:34 
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Scenario 4 
Artikel ID Benämning Tid 

22717 HTE1xx 00:50:49 

22719 HTE1xx 00:50:49 

22718 HTE1xx 00:50:49 

56014 AWB 15 Fram 00:53:01 

56015 AWB 15 Bak 00:53:33 

56088 AWB 15 Bak 00:53:33 

56089 AWB 15 Bak LS 00:53:33 

56016 AWB 15 Bak LS 00:53:33 

22598 HTE 2xx 00:56:28 

22596 HTE 2xx 00:56:28 

22564 HTE 2xx 00:56:28 

22582 HTE 2xx 00:56:28 

22593 HTE 2xx 00:56:28 

22595 HTE 2xx 00:56:28 

22723 HTE 3xx 00:56:28 

56008 AWB 25 Fram 00:56:30 

56009 AWB 25 Fram 00:56:30 

56092 AWB 20 Bak 00:56:50 

56010 AWB 20 Bak 00:56:50 

56012 AWB 20 Bak 00:56:50 

56090 AWB 20 Bak 00:56:50 

56091 AWB 20 Bak LS 00:56:50 

56093 AWB 20 Bak LS 00:56:50 

56013 AWB 20 Bak LS 00:56:50 

56011 AWB 20 Bak LS 00:56:50 

56005 AWB 31 00:57:46 

   

   

   

56094 AHW A25 Fram 00:58:08 

56097 AHW A30 Fram 00:58:10 

56100 ARB A35 Fram 00:58:56 

56103 ARB A40 Fram 00:58:56 

56096 AHW A25 Bak 00:59:34 

56099 AHW A30 Bak 00:59:34 

56123 AWB 40 Fram (L150) 00:59:49 

56000 AWB 40 Fram (L180) 00:59:49 

56085 AWB 40 Fram SDLG 00:59:49 

56095 AHW A25 Mellan 01:00:32 

56098 AHW A30 Mellan 01:00:32 

56102 ARB A35 Bak 01:00:56 

56105 ARB A40 Bak 01:00:56 

56101 ARB A35 Mellan 01:03:13 

56104 ARB A40 Mellan 01:03:13 

56062 AWB 50 Fram (220) LS 01:04:05 

56061 AWB 50 Fram (L220) 01:04:05 

56037 AWB 50 Fram (L250) 01:04:05 

56006 AWB 30 BAK 01:05:22 

56007 AWB 30 BAK LS 01:05:22 

56049 AWB 40 Bak 01:07:23 

56054 AWB 40 Bak 01:07:23 

56052 AWB 40 Bak LS 01:07:23 

56086 AWB 40 Bak SDLG 01:07:23 

56087 AWB 40 Bak SDLG 01:07:23 

23967 AWB 41 01:08:43 

23968 AWB 41 LS 01:08:43 
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8.5. BILAGA 5 – FRÅGOR TILL INTERVJUERNA/MÖTENA 

Möte med Måleriproduktion AB 

 Hur tänker ni kring kostnadsfördelning? Använder ni någon speciell metod? (ex. 

Självkostnadskalkylering, ABC-kalkylering, målkostnadskalkylering) 

 Vad ligger till grund för hur ni kostnadsfördelar? 

 Finns det någon process som ligger till grund för kostnadsfördelningen eller som 

används som fördelningsnyckel? 

 Använder ni fördelningsnycklar? Om ja hur används dessa? 

 Vad skulle ni anse är värdeskapande arbete i processen? 

 

Möte med finansavdelningen 

 Vilken modell använder ni på Volvo CE?(ex. Självkostnadkalkylering, ABC-

kalkylering, målkostnadskalkylering) 

 Går det att använda processtiderna som fördelningsnyckel? 

 Vilka tider är lämpliga att använda? 

 Vad är värdeskapande tider? 

 Vilka processer slår vi ihop för att skapa scenarier? 

 Vilka scenarier ska vi titta på? 

 Vilka scenarier är bra och vilka scenarier är mindre bra? 

 

Mötet med handledaren från Volvo CE och en produktionstekniker 

 Hur blev resultatet av de olika scenarierna? 

 Vilket scenario synkar bäst med produkterna? 

 Varför är det scenariot bäst? 

 


