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Sammanfattning 

Uppdragets syfte var att ta fram en standard för hantering av förädlingskostnadsrapportering av 
Scanias typfordon, kalkylbilarna. Förädlingskostnaden på Scania kallas för PVA, Production 
Value Add. Standarden som tas fram ska besvara fyra olika frågeställningar från 
uppdragsgivaren: 1. Vilka kostnader ska inkluderas och exkluderas i rapporteringen, 2. Vilka 
kostnadsdimensioner ska kostnaden rapporteras in i, 3. Hur ser inrapporteringsprocessen ut, 4. 
Ta fram en standardmall för inrapporteringen. 

För att lösa uppgiften har kvalitativa metoder tillämpats. Metoder som kvalitativa intervjuer, 
litteraturstudier, internetstudier och en avvikelseanalys har legat till grund för insamling samt 
analyserande av data. 

1. Kostnader som ska inkluderas är alla extraordinära kostnader och finansnettot. Kostnader som 
ska exkluderas är produktutvecklings - och forskningskostnader för framtidens kalkylbilar, FFU-
kostnader(Fit For Use), all övrig tillverkning som inte är relaterad till kalkylbilstillverkningen, 
KD – satsernas kostnader som tillkommer efter bearbetning och montering, samt artiklar som är 
minst 40 procent outsource tillverkade. 

2. Kostnadsdimensionen som PVA ska rapporteras in i, är per komponent nedbrutet i 
kostnadsslag. Kostnadsslagen är utfördelade på tillverkningens olika processteg. För de som inte 
kan utföra rapporteringen på detaljerad nivå, ska kostnaden rapporteras in per komponent, 
utfördelat på de olika processtegen. 

3. Flödeskartan för inrapporteringsprocessen är en kombination av nuläget och en framtidsvision. 

4. Inrapporteringsmallen som tagits fram baseras på resultaten från de föregående 
frågeställningar, intervjuer samt analys av tidigare inrapporteringsmallar. 

Förslag till fortsatt förbättringsarbete för kalkylbilsprocessen har utarbetats under projektets 
gång. Förslagen är fokuserade på att skapa ett bättre samarbete mellan alla inblandade parter i 
kalkylbilsprocessen. 
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Abstract 

The aim of the project was to develop a standard for the management of processing expense 
reports of Scania's prototype vehicle, calculation vehicle. The processing cost of Scania is called 
PVA, Production Value Add. Standards that are developed, means to answer four questions. 
These are the questions: 1.Which costs should be included in the report, 2.Which cost 
dimensions should the costs be reported in, 3. How does the workflow for the reporting process 
look like, 4. Develope a standard sheet for reporting. 

To solve the task, qualitative methods have been applied. Methods of qualitative interviews, 
literature studies, Internet studies and a deviation analysis has been the basis for collecting and 
analyzing data. 

1. The Costs that are to be included are extraordinary expenses and financial net. Costs to be 
excluded are Product Development – research costs for future cars, FFU-costs(Fit For Use), all 
other costs of manufacturing that is not related to the car manufacturing, KD-kit costs which are 
added after processing and assembly and articles that are at least 40 percent outsourced. 

2. Cost dimensions that PVA are to be reported as, is a component broken down into expense 
categories. These are conducted to the various process steps for the manufacturing. For those 
who aren’t able to report data at such a level of detail, the costs should be reported by 
components and split onto the various process steps. 

3. The result for the work process development is a combination of current state and future 
vision. Since there was no specified structure for the time being, the present state is best reflected 
through the future vision. 

4. The standard sheet that has been created is based on the result from the previous questions, 
interviews and analysis of earlier report sheets. Proposal for future improvements regarding the 
calculation vehicles has been developed during the entire project. 

The most important aspect for improvement is to create a better cooperation between the people 
included in the entire calculation vehicle process. 
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Ordlista 

 

 

CV Calculation Vehicle (Kalkylbilar) 

FFU Fit For Use. Tillverkning som inte hunnit ske i den vanliga 
produktionen och specialtillverkning som t ex dekaler, sker i denna 
verkstad. 

Genrep Möte innan PQ – möte, alla controllers från de olika enheterna där 
man går igenom kalkylbilskostnaderna. 

Insource Artiklar som Scania tillverkar. 

Interna leverantörer De som genomför och skickar rapporten. 

KD – Sats Knocked Down, Monteringssats som skickas till olika delar i världen 
för slutmontering. 

Line Produktion som sker på en linje. 

MSP Global produktutvecklingsenhet 

Outsource Artiklar som Scania köper in. 

P & L Enhet för Production and Logistics. 

PRU Produktionsenhet. 

PRU-controller Controller som arbetar på en produktionsenhet. 

PQ – möte  Produktgenomgångsmöte som sker kvartalsvis. 

PVA  Produktion Value Add (Förädlingskostnad). 

R & D Enhet för Research and Development.  

R & D-controller Controller som arbetar på Research and Development. 

Slutkund Uppdragsgivare från Scania och de som efterfrågar rapproten.  

TI, MF, DC Headcontrollers på Produktion och Logistik. 

TSG – möte Tvärfunktionellt styrgruppsmöte, möte där controllers från inköp, P 
& L samt R&D för respektive komponent träffas.  

UC UtvecklingsControllers.  
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 

Production and Logistics (P & L) är den del av Scania som ansvarar för den globala produktion- 
och logistikverksamheten. Idag har P & L ca 11. 000 anställda. 

P & L följer upp utvecklingen av material och förädlingskostnaderna i produktionen av lastbilar 
och bussar. Detta görs via olika typfordon, även kallade kalkylbilar. I dagsläget finns det tio 
stycken kalkylbilar.  

När Scanias kostnader följs upp, dokumenteras detta via en s k kalkyltrappa. Kalkyltrappan består 
av två delar, Material Cost som är direkta materialkostnader och Production Value Add (PVA) som 
är förädlingskostnad på produktionsenheten(PRU). 

Scania är organiserad med en decentraliserad ekonomistyrning och det finns en 
controlleravdelning för varje enhet. Controllern dokumenterar avdelningens kostnader i Scanias 
kalkyltrappa som i sin tur rapporterar kostnaderna till P & L. Där sammanställs sedan alla 
kostnaderna inför ett resultatmöte. 

 

1.2  Problemdefinition  

Scania har månadsmöten där genomgång hålls av kalkylbilarnas kostnader. Kalkylbilar svarar för 
den beräknade kostnaden som redovisas vid resultatmötet. Problemet som uppstår är att PVA – 
kostnaden endast rapporteras in som en förenklad siffra, vilken i sin tur innehåller många olika 
kostnadsmoment. I dagsläget finns ingen tydlig mall eller standard på hur denna kostnad ska 
rapporteras, alla enheter redovisar på sitt eget vis. Följden av olika redovisningssätt blir att det är 
svår för de interna kunderna som efterfrågar rapporteringen att analysera kostnader och följa upp 
eventuella avvikelser. 

Ytterligare problem är att det saknas en standardmetod för att ta fram PVA – kostnader som 
redogörs i kalkylformuläret. Alla avdelningar använder sig av olika metoder, de flesta använder sig 
av ett program som heter Pro Dacapo eller en fil i Excel, där värden räknas ut manuellt. 
Principen för metoderna liknar varandra och beräkningarna grundar sig på fördelningsnycklar i 
form av maskintid, takttid etc. Differensen av metodval mellan avdelningarna beror framför allt 
på att alla enheter för nuvarande inte vågar förlita sig på Pro Dacapo, då programmets inlagda 
värden inte alltid stämmer överrens med verkliga värden. Därför används Excel filer på vissa 
enheter. 

Scania vill att denna kostnadsrapport skall utvecklas så att kostnadsredovisningen blir lättare att 
följa och att den ser likadan ut för varje enhet. För att detta ska bli möjligt vill Scania införa en 
standardiserad mall för inrapporteringen av PVA – kostanden som ska underlätta arbetet för alla 
berörda parter i form av rapportering och uppföljning av eventuella avvikelser.  
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1.3  Mål och Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett standardiserat arbetssätt, som underlättar 
rapportering och uppföljningen av PVA – kostnaden. För att det ska uppnås ska nedanstående 
frågeställningar besvaras: 

1. Ta reda på vilken PVA som ska rapporteras. 

Definiera vilka kostnader som skall inkluderas samt exkluderas från PVA – kostnaden. 

 

2. Ta fram inom vilken/vilka dimensioner som PVA ska rapporteras i. 

Definiera om kostnaden ska rapporteras in per komponent, processteg eller kostnadsslag. 

Definitionen ska även bestämma hur pass omfattande informationen behöver vara för att 

tillfredställa de Scanias behov, utan att i sin tur bli för omständlig att rapportera in. 

 

3. Definiera hur arbetsflödet ser ut för inrapportering av PVA. 

Utforma en visuell modell som beskriver och redogör arbetsflödet för inrapporteringen. 

 

4. Utveckla mallar och instruktioner som kan underlätta rapporteringen och uppföljningen av PVA – 

kostnaden. 

Utformningen av inrapporteringsmallarna utgår från resultatet av fråga 1-3, dessa 

formuleras i ett Excel – dokument. 

 

1.4  Lösningsmetod 

Olika typer av metoder kommer att tillämpas. För att få en bredare kunskap och djupare 
förståelse för problemet ska internetstudier, litteraturstudier och möten med personal som har 
erfarenheter och kunskaper kring kalkylbilarna genomföras. Nedan följer vilka metoder som ska 
tillämpas för varje frågeställning: 

1. För att kunna besvara den första frågeställningen ska kvalitativa intervjuer hållas. Analys av 

tidigare inrapporteringar ska också genomföras, detta för att se vilka kostnader som rapporterats 

in tidigare.  

2. Besvarandet av frågeställning nummer två ska grundas på kvalitativa intervjuer och 

avvikelseanalyser. Avvikelseanalyserna ska göras på de tre olika dimensionsnivåer: 

komponentnivå, kostnadsslagsnivå och processtegsnivå. Detta görs för att kunna urskilja hur 

detaljerad inrapporteringen behöver vara. 

3. Den tredje frågeställningen ska besvaras med hjälp av kvalitativa intervjuer. 

4. Inrapporteringsmallen som ska utformas grundas på resultat från frågeställning 1 – 3. Här ska 

även en noggrannare undersökning på utformningen av tidigare inrapporteringar ske. Detta görs 

för att utvärdera huruvida informationen som finns tillgänglig kan fungera som en grundmall att 

utgå från.  
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1.5  Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till de avdelningar som rapporterar in kalkylbilarnas PVA – kostnader: motor, 
hytt, växellåda, axlar och chassi. Intervjuerna ska ske på dessa avdelningar med personer som 
arbetar med kalkylbilarna. Tidigare rapporter som granskas ska hämtas från berörda avdelningar, 
inom PVA. 

Intervjuerna som ska hållas är direkt kvalitativa intervjuer. Dessa ska inte utföras över telefon 
eller dator. Intervjuerna ska vara semistrukturerade eller ostrukturerade beroende på vad syftet 
med intervjuerna är. Minnesanteckningar kommer att göras från intervjuerna. 

Avvikelseanalyser ska endast genomföras på en komponent på motoravdelningen. Komponenten 
som ska analyseras är motorn D12 som finns i kalkylbil CV23. Avvikelseanalysen kommer att 
innefatta förädlingskostnader på processnivå, kostnadsslagsnivå och komponentnivå. 

Arbetet kommer inte att fokusera på uträkningsprocessen och metoderna som tillämpas för att 
räkna ut PVA-värden, d v s ingen kunskapsfördjupning inom programmet ProDacapo eller de 
manuella uträkningsmetoderna som används. 

Den visuella modellen som beskriver arbetsflödet av inrapporteringen kommer endast att vara på 
en övergripande processnivå och inte brytas ned i en detaljerad beskrivning. 

Vi kommer endast att hantera PVA-kostnader i arbetet och inte direkta materialkostnader. 

Examensarbetet avgränsas till Scanias kalkylbilar i Europa.  
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2 Nulägesbeskrivning 

2.1  Scania som företag 

Scania grundades år 1891som ett järnvägsbyggnadsföretag. Vid den tidpunkten kallades företaget 
för Vagnfabriksaktiebolaget, som låg placerat i Södertälje och namnet förkortades till Vabis. 
Några år senare öppnade ett annat företag en cykelfabrik nere i Malmö. Fabriken hette 
Maskinfabriksaktiebolaget Scania. Tidigt efter starten började även lastbilar och personbilar att 
produceras. År 1902 tillverkades den första lastbilen. År 1911 gick Vabis och Scania, ihop för att 
kunna möta den växande konkurrensen i Europa (Scanias hemsida, historia). 

Idag är Scania ett globalt företag med 35 000 anställda och har verksamhet i Europa, Asien, 
Latinamerika, Afrika och Australien (Scanias hemsida, in brief samt Scania i världen). Scania är 
sedan 1 april 1996 börsnoterat och är ett världsledande företaget i avseende tillverkning av tunga 
lastbilar, bussar samt industri – och marinmotorer (Scanias hemsida, frågor och svar). 

Scanias sälj och serviceorganisationer finns i mer än 100 länder (Scanias hemsida, Scania i 
världen). Tack vare det modulära produktionssystemet med begränsat antal huvudkomponenter, 
kan Scania erbjuda skräddarsydda fordon då det finns många olika alternativ och val kring hur 
fordonet ska se ut. Detta görs för att hålla nere kostnaderna på produktutveckling, produktion 
och reservdelshantering (Scanias hemsida, Scaniakoncernen). 

Företaget är en mycket etablerad och välnominerad aktör på marknaden för fordonsindustri. 
Scania är ett av Sveriges största industriföretag och fungerar som en förebild för många 
organisationer och andra företag (Scanias hemsida, Scnaiakoncernen). Scanias kärnverksamhet 
ligger i Södertälje och staden i sig har en mycket stark och god relation till företaget (Scanias 
hemsida, in brief). 

Scanias filosofi är att de satsar mer på metoden. De menar att resultatet är en påföljd av att göra 
rätt saker. Det är nödvändigt att jobba med ständiga förbättringar om ett företag ska fortsätta 
utvecklas och förbli framgångsrikt (Scanias hemsida, in brief). 

Scania arbetar för en bättre miljö och satsar på att minimera miljöpåverkan under hela fordonets 
livscykel. Företaget hushåller med energi och resurser samtidigt som de strävar efter att tillgodose 
dagens behov av bränslesnåla fordon med krav gällande utsläppshalter (Scanias hemsida, 
miljöstyrning). 

2.2  Kalkylbilarna 

Scania använder sig av något som kallas för kalkylbilar som är ett rent fiktivt finansiellt 
instrument, där det genomförs en kalkylering för bilar inom företaget. Kalkylbilarna har betydelse 
vid beslutspunkter för framtida projekt och även vid prissättningen av bilar. Bilarna i sig är fiktiva 
och framtagna för att spegla dagspriset på en specifik modell. Kalkylbilar består av olika 
fordonsmodeller. Ordet kalkylbil översätts till Calculation Vehicles, som förkortas till CV. 

I dagsläget finns det tio stycken olika kalkylbilar, se figur 1. Varje månad möts man och går 
igenom två utvalda kalkylbilar. På dessa möten analyserar och presenterar man vad som har hänt 
och hur kostnaderna ser ut. Om en större avvikelse uppstått från den föregående perioden, blir 
det en hållpunkt för diskussion. 

Det finns fem stycken avdelningar som rapporterar in material- och förädlingskostnaderna till 
kalkylbilarna: motor, axel, växellåda, hytt och chassi. Scania delar upp sin produktion i två 
grundprocesser, bearbetning och montering. Komponentverkstäderna motor, axel, växellåda och 
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hytt har både bearbetning och montering i sin tillverkning. Chassi är en monteringsverkstad och 
har bara montering som ett processteg. 

Calculation Vehicle (CV) 

Cars 
(CV)   

20 
 

21 

 

22 
 

23 (Old) 
 

23 
 

23 New (28) 
 

24 

 

31 
 

25 

 

26 

 

27 

 

 

Figur 1. Kalkylbilarna (Scanias Intranät Södertälje).  
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2.3  Inrapporteringskostnader 

PVA innehåller olika kostnadsslag. I dagsläget är det inte definierat vilka kostnadsslag som 
beräknas. Nedan följer några av dessa kostnadsslag. 

Extraordinära kostnader 
Extraordinära kostnader som finns på Scania idag är t ex alla extra kostnader som uppstår när en 
line läggs om, stopp i produktionen eller försenade inleveranser. 

Finansnetto 
Finansnettot är det krav på avkastning som ställ på det finansiella resultatet gentemot 
kostnaderna. 

Produktutveckling och forskningskostnader 
På Scania pågår det kontinuerligt produktutveckling och forskningsprojekt, för att hela tiden ligga 
steget före konkurerande företag på marknaden. Det är viktigt att hela tiden överraska kunder 
och tillgodose deras önskemål. Ett företag kräver en ständig förbättring för att det ska kunna vara 
konkurrenskraftigt. 

FFU 
FFU – Fit For Use, är en verkstad som är inriktad på komplimenterande tillverkning och 
specialtillverkning av bilar. Tillverkning som inte hunnit ske på line, eller tillverkning som inte 
inkluderas på den vanliga linen. När en order för FFU-läggs, sätts det in ett ”extrateam”. 
Extrateamet ser till att bilen fyller kundens behov och blir klar i tid. 

Tillverkning av andra produkter än kalkylbilar 
Scania tillverkar andra komponenter som inte hör till kalkylbilarna. Exempel på detta är 
industrimotorer och marina motorer. 

KD – satser 
Genom att inte montera klart en hel komponent som ska levereras till ett annat land, behöver 
Scania inte betala skatt för hela komponenten i Sverige. Skatten hamnar då hos det företaget som 
köper in komponenten, skatten betalas i det land där komponenten slutmonteras. 

Insource och Outsource 
Scania har artiklar i kalkylbilstillverkningen som köps in från leverantörer, eller tillverkas i Scanias 
egna fabriker. De komponenter som är inköpta kallas för outsource, och de som tillverkas av 
Scania kallas för insource. 

 

2.4  Dagens inrapportering 

Vid inrapporteringen tas det fram två stycken olika rapporter, en med materialkostnaderna och en 
med förädlingskostnader. Idag rapporteras PVA – kostnaden per komponent. Inrapporteringen 
sker från värden som uppdateras under en rullande 12-månaders period. 

Kostnaderna som rapporteras tas fram av en controller, som i sin tur vidarebefordrar 
informationen till en s.k. headcontroller. Vid starten av varje år utformas ett tidschema, som visar 
vilka kalkylbilar som ska inrapporteras och vid vilken tidpunkt rapporteringen ska ske. 

Materialrapporteringen är en process som fyller Scanias behov och man är i dagsläget nöjd med 
hur den fungerar. Rapporteringen av förädlingskostnader har ingen framtagen standard och ingen 
genomarbetad modell för hur rapportering och kommentering. 

Förädlingskostnaderna tas fram via olika kalkylprogram: ProDacapo, Excel eller indexering. 
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I dagsläget ser förädlingskostnadsrapporterna markant olika ut mellan de olika avdelningarna. 
Vissa avdelningar rapporterar in kostnader som klumpsummor, andra väljer att fördela 
kostnaderna på kostnadsslag eller via komponent. Utöver dessa skillnader har vissa avdelningar 
olika kostnader medräknade i sina inrapporteringsprocesser. Kommentarer från PRU -controllers 
angående avvikelserna, har stor spridning mellan avdelningarna. 

Scania är inte nöjda med hur denna process ser ut i dagsläget. Det finns ingen egentlig anledning 
till varför verksamheten för förädlingsbitens inrapportering ser ut som den gör idag.  



   

 

9 

3 Teori 

3.1  Förädlingskostnad – PVA  

Förädlingskostnader är kostnaden när ett material, artikel eller en produkt och bearbetas till en ny 
form eller en ny produkt. Scania har ett standarduttryck för förädling, PVA. Det är en 
förkortning som står för Production Value Add. 

Förädling innebär en resursomvandling, man tillför resurser till något för att färdigställa och 
skapa någonting annat. Exempel på detta är t ex personal, transport, målning, bearbetning av 
råmaterial, montering m.m. Förädlingskostnaden medför att produkten/ämnet, får ett 
förädlingsvärde som enligt Nationalencyklopedin 2012 är ”värdet av de varor och tjänster som 
produceras, minus det värde på de inköpta produkter och resurser som råvaror, halvfabrikat och liknande” 
(National Encyklopedin hemsida, förädlingskostnad). Förädlingskostnader är omkostnader och 
kan vara fasta eller rörliga. 

Det är av högsta vikt att ett företag har riktig information kring sina förädlingskostnader. Utan 
kontroll på fördelningen av dessa finns det inget utrymme för nödvändiga förbättringar och 
förändringar som krävs för att företaget skall få ett bättre resultat. 

Utan kontroll över PVA är det svårt för Scania att kontrollera sina kostnader och får därmed 
ingen bild av varför ett resultat utfaller som det gör.  
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3.2  ABC – kalkyler 

För att räkna fram förädlingskostnaderna används olika kalkylsystemsprogram, där kostnaden 
beräknas med hjälp av fördelningsnycklar. En fördelningsnyckel är en kostnad som fördelas på en 
aktivitet, som därefter kan föras över till ett kalkylobjekt. Detta kallas för ABC – kalkylering, 
Activity Based Costing (Andersson, 2010, s.140). 

3.2.1  Beräkningsprocessen 

Första steget i ABC – kalkylering är att identifiera aktiviteterna i företaget. En aktivitet är en 
begränsad uppgift som t ex kan vara varumottagning eller programmering. Till varje aktivitet 
söker man en kostnadsdrivare, Cost Driver, som genererar ett mått på användandet av aktiviteten 
och är en fördelningsnyckel för aktivitetens kostnader. Kostnadsdrivare kan t ex vara volym eller 
tid. Företaget måste också fastställa aktivitetskostnaden som är kostnaderna för de olika 
aktiviteterna, och kostnadsdrivarvolymen t ex antal tillverkningsordar som utförts, antal inköp 
som gjorts (Andersson, 2010, s.140-141). 

Genom att beräkna aktivitetskostnaden dividerat med kostnadsdrivarvolymen, får man reda på 
den kalkylerade kostnaden per kostnadsdrivarenhet. Det går att beräkna hur mycket av 
aktivitetskostnaden som ska tillföras ett visst kalkylobjekt, genom att dividera kostnaden per 
kostnadsdrivarenhet med antal kalkylobjekt (Andersson, 2010, s.141).  

 

 

Figur 2. Beräkningsprocessen vid ABC – kalkylering (Andersson, 2010, s.140-141).  

1. Identifiera aktiviteter 

2. Identifiera kostnadsdrivare 

3. Beräkna Aktivitetskostnad/Kostnadsdrivarvolym 

4. Beräkna Kostnad/Kalkylobjekt 
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3.3  Kalkylsystem 

3.3.1  Excel 

Excel är ett beräkningsprogram framtaget av företaget Microsoft Cooperations. Programmet har 
funnits sedan 1985 och är idag världsdominerande på kalkylprogram. Excel agerar som en 
grundpelare och utgör en bas för kalkyler och beräkningar hos många företag. Excel är ett 
numeriskt program med funktioner för layout och text. Programmet innehåller funktioner som 
diagram, beräkningar, if-funktioner och sortering är mycket användarvänligt utformade. Excel 
som program har haft ett långt liv och dagens version är väl utvecklad och i princip helt fri från 
buggar. Excel anses som generell standard för numeriska beräkningar och har många 
konverteringsmöjligheter (Haresoftware hemsida, Excel history). 

3.3.2  ProDacapo 

ProDacapo är en mjukvara, ett externt beräkningsprogram. ProDacapo tillhandahålls av det 
svenska företaget ProDacapo, som varit aktivt sen 1994. Programmet har funktioner för 
verksamhetsstyrning, beslutsstöd, applikationer, aktivitetsbaserad kalkylering och styrning samt 
interaktiv resursplanering. Programmet är av licenstyp och används av många större företag och 
organisationer, som kräver beräkningsmetoder som blir för extensiva för mindre avancerade 
beräkningsprogram t ex Excel. ProDacapos funktioner gör att programmet anses avancerat och 
kräver en djupare kunskap för att kunna tillämpas praktiskt på en process (ProDacapos hemsida, 
Vilka är vi). 

3.3.3  Indexering 

Indexering kan ha olika betydelser. I detta fall är indexering ett matematiskt snitt. Snittet är 
framtaget för att agera som en uträkningsvariabel vid framtagandet av data. Indexets validitet 
bygger på dess process kring hur det är framtaget. Ett snitt används vid standardberäkning och 
för att utgå ifrån som jämförelse med andra värden. I andra fall kan snittet fungera som en 
riktlinje för t ex kostnad. Problemet med snittanvändning är att det ofta blir för stort fokus på 
själva värmemängden, snarare än snittets betydelse och relevans. 

 

3.4  Kostnadsdimensioner 

3.4.1  Komponentnivå 

En komponent är en produkt som består av flera artiklar. I vårt fall t ex en motor eller växellåda. 
Vid en jämförelse av kostnaden på detta plan blir totalkostnaden övergriplig då man inte får en 
detaljerad kostnadsbild för komponenten. 

3.4.2  Kostnadsslagnivå 

Kostnadsslagen är kostnader uppdelade i olika kategorier t ex underhåll, reparation, ränta m.m. I 
rapporten diskuteras kostnadslag som personal, transport, kapital, finansnetto och övrigt. 
Exempel på personalkostnader är löner och pensioner. Transport kan vara interna transporter 
mellan de olika avdelningarna, t ex från bearbetningsverkstaden till monteringsverkstaden. 
Kapital är vanligtvis avskrivningar på maskiner och inventarier. Finansnetto är skillnaden mellan 
företagets finansiella intäkter och kostnader. Exempel på övriga kostnader är administrativa 
kostnader, kontorsmaterial, reklam och personbilar. 
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3.4.3  Processnivå 

I processnivå inkluderas alla processer som finns för att förädla artiklar och komponenter. Det är 
exempelvis processer från bearbetning till montering och dess olika delprocesser. 

3.5  Avvikelseanalys 

Avvikelseanalys är en standardkostnadsanalys som avser rörliga direkta kostnader för material 
och lön, samt rörliga och fasta tillverkningsomkostnader. (Andersson, 2010, s. 268, 274, 276, 282) 
Analysen går ut på att man jämför de budgeterade kostnaderna, även kallad för standardkostnad, 
med de verkliga.  Syftet med metoden är att kontrollera och följa upp eventuella avvikelser, 
försöka åtgärda dessa och ta med sig erfarenheten (Andersson, 2010, s.270). Uppföljningsarbetet 
av avvikelser bör i första hand inriktas på den resursförbrukning som är påverkbar och har ett 
högt värde (Andersson, 2010, s.271). 

Man tar hänsyn till fyra olika aspekter i avvikelseanalyser: pris standard (Ps), pris verklighet (Pv), 
kvantitet standard (Ks) och kvantitet verklig (Kv). Utifrån dessa värden kan man räkna ut total 
differensen. Totaldifferens kan delas upp i en prisdel och en kvantitets del. Prisdelen visar 
kostnadseffekten av när det verkligen priset avviker från standardpriset. Kvantitetsdelen visar 
kostnadseffekten av när den verkligen kvantiteten avviker från standard kvantiteten. (Andersson, 
2010, s. 269) 

PVA – kostnaderna som rapporteras är omkostnader. Avvikelseanalysen har utförts på 
kalkylbilarnas tillverkningsomkostnader som finns i produktionen, kostnader som är inom PVA. 
Det finns två olika typer av tillverkningsomkostnader, rörliga och fasta. 

3.5.1  Analys av rörliga tillverkningsomkostnader 

Rörliga tillverkningsomkostnader kan vara kostnader för energiförbrukning, transporter, 
arbetsledning och förbrukningsmaterial. Rörliga tillverkningsomkostnader fördelas på produkter 
utifrån en påläggsbas som kallas för fördelningsnyckel. En fördelningsnyckel kan t ex vara 
påläggstid, d.v.s. en produkt kan tilldelas ett pålägg per förbrukad maskintimme. Kvantiteten (K) i 
analysen av rörliga kostnader motsvarar maskintimmarna. Priset (P) i analysen av rörliga 
kostnader motsvarar pålägget per maskintimme. I analysen kallas prisdelen för påläggsdifferens, 
kvantitetsdelen kallas för prestationsdifferens. Vv står för den verkliga volymen (Andersson. 
2010, s.276 - 277). 

Påläggsdifferens: (Ps – Pv) x Kv x Vv 

Prestationsdifferens: (Ks – Kv) x Ps x Vv 

Totaldifferens: (Ps x Ks – Pv x Kv) x Vv 

Se figur 3 för illustration av differensernas samband. 

Orsaker till en negativ påläggsdifferens är att det har skett ökningar av priset på t ex el, 
förbrukningsmaterial och arbetsledning. Vid en negativ prestationsdifferens har företaget använt 
större volym än vad som tidigare planerats utifrån den valda påläggsbasen (Andersson, 2010, 
s.281). 
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Figur 3, Totala differensen av rörliga tillverkningsomkostnader (Andersson, 2010, s.280).  

3.5.2  Analys av fasta tillverkningsomkostnader 

Exempel på fasta tillverkningsomkostnader är t ex uppvärmning av lokaler, telefon, vatten och 
avskrivningar på maskiner. Vid denna typ av analys används påläggskostnader på ett annat sätt än 
vid beräkning av rörliga tillverkningsomkostnader. Påläggsbasen baseras på summan av gjorda 
pålägg under en period och utgör ett så kallat upparbetat pålägg. Påläggets storlek varierar med 
volymen (Andersson, 2010, s.282 – 283). 

Differenserna som uppstår mellan fasta tillverkningsomkostnader kallas för prestationsdifferens, 
sysselsättningsdifferens, förbrukningsdifferens och påläggsdifferens (Andersson, 2010, s.283) 

Prestationsdifferensen är ett mått på hur effektivt en enhet eller maskin har använts för den 
utförda prestationen eller produktionen. Differensen som uppstår är mellan standardpålägg för 
fast omkostnad vid verkligvolym och upparbetat pålägg för fast omkostnad vid verklig volym 
(Andersson, 2010, s.283 – 284). 
Prestationsdifferens: (Ks – Kv) x Ps x Vv 

Sysselsättningsdifferens är ett mått på värdet av bättre eller sämre kapacitetsutnyttjande än 
budgeterat. Skillnaden blir då mellan upparbetat pålägg för fast omkostnad vid verklig volym och 
budgeterad fast omkostnad (Andersson, 2010, s.283 – 284). 
Sysselsättningsdifferens: (Kv x Vv – Ks x Vs) x Ps 

Förbrukningsdifferensen uppstår om det finns en skillnad mellan verklig fast 
tillverkningsomkostnader som skiljer sig från de budgeterade. Resultatet blir ett mått på 
resursförbrukningen av fasta tillverkningsomkostnader som avskrivning för lokaler och maskiner, 
uppvärmning och produktionsplanering (Andersson, 2010, s.283 – 284).  
Förbrukningsdifferens: Ps x Kv x Vs – Pv x Kv x Vv 

Påläggsdifferensen utgörs från sysselsättnings och förbrukningsdifferensen (Andersson, 2010, 
s.283 – 284). 
Påläggsdifferens: (Ps – Pv) x Kv x Vv 

Se figur 4 för illustration av sambandet mellan differenserna. 

Totala differenser 

Differens för rörliga 
TO 

Påläggsdifferens 

(Prisdel) 

Prestationsdifferens 

(Kvantitetsdel) 
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Figur 4. Differensen för fasta tillverkningsomkostnader (Andersson, 2010, s. 284). 

 

3.6  Intervju 

Vid en intervju träffas två parter för att hålla ett muntligt möte. Mötet har som syfte att den ena 
parten delger information till den andra parten, via muntligt medium. För att ett muntligt möte 
skall definieras som intervju, krävs det att den ena parten är frågande(faktasökande) och den 
andra parten är svarande(faktagivande). Själva frågegången måste inte nödvändigtvis vara ensidig 
för att mötet skall klassas som en intervju. Ofta genomförs en intervju som en öppen 
konversation, där den frågande parten endast agerar drivande och styrande av samtalsämnet. 

3.6.1  Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativ intervju är flexibel och mindre strukturerad metod, tyngden läggs på respondentens 
egna uppfattningar och synsätt. Det finns inget utmärkande krav på hur frågorna skall formuleras 
eller ställas.  Den som är ansvarig för intervjun, kan välja att avvika i relativt stor utsträckning från 
de frågor eller schema som på förväg har formulerats. Det finns inga restriktioner på antalet 
intervjuer som kan genomföras med specifik individ (Bryman, 2009, s. 300). 

Det finns två olika typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerad intervju och semistrukturerad intervju. 
Under en ostrukturerad intervju använder sig intervjuaren som mest av ett PM eller stödord som 
minneshjälp under intervjuns gång. Denna typ av intervju påminner mycket om ett vanligt samtal 
mellan två personer (Bryman, 2009, s. 301). 

I en semistrukturerad intervju har intervjuaren en lista över punkter och frågor som tas upp 
under intervjuns gång. Den som blir intervjuad har stor frihet att formulera egna svar och 
behöver inte anpassa sig efter några uppsatta ramar. Frågor som inte finns med i listan kan också 

Standardpålägg 
för fast 

omkostnad vid 
verklig volym 

 

Upparbetat pålägg 
för fast 

omkostnad vid 
verklig volym 

Budgeterad fast 
omkostnad 

Verklig fast 
omkostnad 

Prestationsdiff. Sysselsättnings - 
diff 

Förbrukningsdiff 

Påläggsdiff 
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ställas, om den som intervjuar kan anknyta frågan till det svar som den intervjuade tidigare svarat 
(Bryman, 2009, s. 301). 

Kvalitativa intervjumetoder har en del negativa sidor, det finns risk att metoden blir för subjektiv 
och inte objektiv, där informationen som fås blir snedvriden och inte tillförlitlig. Den är även 
personberoende och inte en vetenskaplig metod (Ryen, 2004, s. 93). Hänsyn måste tas till detta 
faktum när data införskaffas på detta vis. 

Fördelar med kvalitativa intervjuer är att metoden är flexibel, en personlig kontakt med 
respondenten uppstår, man får en chans att ta del av djup och detaljerad information som ger ett 
helhetsutryck kring frågeställningarna (KTH:s hemsida, intervjuteknik). 

 

3.7  Kvalitativ och kvantitativ studie 

Kvantitativ studie fokuserar på kvantifiering av insamling samt analys av data. 
Forskningsmetoden grundar sig på naturvetenskapliga modeller och i ett framför allt positivistiskt 
synsätt. Insamlingen av data är i form av numerisk data. Metoden har ett deduktivt synsätt på 
relationen mellan teoretisk och praktisk forskning (Bryman, 2009, s. 77, 34, 35). 

Kvalitativ studie utgår från ord, istället för kvantifiering vid insamling och analys av data. 
Metoden har ett induktivt och tolkande hermeneutiskt synsätt på förhållandet mellan teori och 
praktisk forskning. Fokus ligger på att skapa teorier, som utgår ifrån hur individen uppfattar och 
tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2009, s. 34-35). 

Bryman menar istället att distinktionen mellan kvantitativa och kvalitativa forskningens inte 
behöver överdrivas då metoderna överlappar varandra. Det går inte att dra en tydlig gräns mellan 
metoderna (Bryman, 2009, s. 35). 

 

3.8  Sekundärkällor och primärkällor 

Sekundärkällor är information som redan finns, som är insamlad och sammanställd av någon 
annan.  Exempel på en sådan källa kan vara litteratur, vetenskapliga artiklar eller material från 
tidigare forskning (Bryman, 2009, s. 207). 

Primärkällor är information som man själv samlar in under en undersökning, ursprungliga källor. 
Detta kan göras t ex via enkätundersökningar, intervjuer eller observationer. 

 

3.9  Reliabilitet och validitet 

Replikation är förmågan att upprepa en undersökning som gjorts vid ett tidigare tillfälle. Värdet 
av att kunna genomföra en replikation brukar oftast vara att man kontrollerar om t ex resultatet 
stämmer eller inte (Bryman, 2009, s. 43). 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten av resultat från en undersökning. Resultatet vid 
undersökning utgår från huruvida undersökningen får samma resultat om den genomförs flera 
gånger. Det är viktigt att kontrollera om reliabiliteten beror på slumpmässiga eller tillfälliga 
förutsättningar (Bryman, 2009, s. 43). 

Validitet är en bedömning om de slutsatser som tagits fram hänger ihop med empirin, d.v.s. med 
den undersökningen som genomförts (Bryman, 2009, s. 43). 
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Begreppen är en from av kvalitetssäkring och kvalitetsbedömning av en studie. Bryman menar att 
kvalitativa forskare har delad mening om begreppen ska tillämpas eller om de hör till den 
kvantitativa forskningen. Två forskare, Lincoln och Guba, hävdar att det behövs alternativa 
bedömningsformer och termer för kvalitativ forskning. Två krav för kvalitativa 
forskningsmetoder är tillförlitlighet, t ex hur troligt eller sannolikt det är att ett resultat har en 
tillhörighet med empirin. Pålitlighet beskriver förmågan att få ett liknande resultat om man utför 
undersökningen ytterligare en gång (Bryman, 2009, s. 45 - 46).  
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4 Tillämpning 

4.1  Kvalitativ och kvantitativ studie 

Arbetet är inriktat mot en kvalitativ studie, där fokus legat på att genomföra kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna har genomförts med alla parter som är inblandade i inrapporteringsprocessen. Detta 
görs för att insamla data som kan ligga till grund för ett resultat som fungerar både i teorin och 
praktiken. Resultatet kommer att baseras på hur respondenternas yttranden och åsikter har 
tolkats. 

Den kvantitativa studien som ska göras är en avvikelseanalys, där vi jämför olika mängd data i 
olika kostnadsdimensioner.  

 

4.2  Sekundärkällor och primärkällor  

Sekundärkällor som använts i arbetet är litteratur, internet, koncerndokument samt digitala 
dokument t ex inrapporteringsmallar som Scania använt sig av tidigare. 

I arbetet har primärkällor använts vid insamlandet av information i form av intervjuer med 
personal på Scania, som arbetar med att beräkna PVA-kostnaderna för kalkylbilarna. Deltagande 
som observatör på kalkylmöten har även ägt rum. 

 

4.3  Kvalitativa intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna har genomförts med 13 olika personer som alla arbetar med kalkylbilar 
på något sätt. Respondenterna arbetar på Scania i Södertälje eller i Oskarshamn. Vissa personer 
har intervjuats upprepade gånger. Detta har gjort för att nya frågor har uppstått under arbetets 
gång och en fördjupning inom vissa områden krävdes för att komma fram till ett resultat. 
Information som delgivits är bl a hur rapporteringsprocessen går till idag, åsikter kring 
förbättringar samt hur deras önskemål om den framtida mallen ser ut.  

Intervjuerna genomfördes genom att på förhand informera respondenterna om vad arbetet och 
frågorna skulle handla om, samt hur lång tid intervjun skulle ta. En typintervju startade med ett 
presenterande av vår bakgrund, därefter berättades det mer ingående kring vad arbetet handlade 
om samt hur intervjun skulle genomföras. Frågorna som ställdes var öppet formulerade för att 
starta en diskussion mellan respondent och frågeställare, för att respondenten skulle ha möjlighet 
att föra en bredare diskussion kring sina åsikter i frågorna. Följdfrågor ställdes vid 
diskussionsområden som inte berörts tidigare men som hade relevans för arbetet. 

 Frågorna ställdes inte i samma ordning till varje respondent utan varierade beroende på vilken 
fråga som passade bäst att ställa i sammanhanget. Respondenterna har olika befattningar och 
relationer till kalkylbilarna, vilket gjorde att intervjumallen såg olika ut beroende på vem som var 
respondent. Detta gjordes för att dra fördel av respondentens kunskapsområde. Svaren 
antecknades i form av minnesanteckningar och sammanställdes direkt efter intervjun för att ingen 
information som delgivits skulle försummas. 

4.4  Avvikelseanalys  

I arbetet har en avvikelseanalys på förädlingskostnaderna för motor D12 som finns i kalkylbil 
CV23, har genomförts. Kostnaderna hämtades utifrån olika kalkylblad i Excel. Analysen börjades 
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med att analysera motorn på komponentnivå, där jämförelse av den totala kostnaden för motorn 
av den nuvarande månaden, med den totala kostnaden från föregående inrapporteringsperiod. 
Om en avvikelse uppstod, var det mycket svårt att kommentera detta då det är helt beroende av 
olika faktorer som inte går att urskilja på denna detaljnivå. 

Den totala kostnaden bröts ned i kostnadsslagen transport, personal, avskrivningar samt övrigt. 
Dessa jämfördes senare med den föregående inrapporteringsperioden. Om en avvikelse uppstod, 
kommenterades den kring varför. 

Ett försök att genomföra en analys på processnivå har också genomförts. Det blev snabbt allt för 
detaljerat och skulle tagit för lång tid för de ansvariga personer som skulle rapportera in 
förädlingskostnaderna. Det beror på att det finns så pass många olika processer i tillverkningen. 
Alla avdelningar har inte möjlighet att göra det på en så pass detaljerad nivå i dagsläget. Vill man 
jämföra processtegen måste man göra det på en mer grov nivå, och kategorisera delprocesserna i 
huvudprocesser som t ex mjukbearbetning, målning och montering. 

Det genomfördes även tester på att fördela ut totalsumman för varje kostnadsslag i olika 
huvudprocesser. 

 

4.5  Reliabilitet och Validitet 

Validitet och reliabilitet benämns på ett annorlunda sätt när man talar om kvalitativa studier. Då 
talar man om tillförlitlighet (reliabilitet) och pålitlighet (validitet). 

För att uppnå kravet för tillförlitlighet, ska informationen från intervjuerna diskuteras med andra 
respondenter, som har liknande kunskap. Detta för att se om informationen som samlats in, har 
tolkats på ett korrekt sätt eller om det finns några oklarheter. Om oklarheter uppstår, kommer 
kontakt tas med den responderade som uttalat sig om den frågan/påståendet. Informationen ska i 
slutändan sammanställas i en standardiserad kalkylmall och skickas ut till intervjuobjekten för att 
se om mallen stämmer överrens med respondenternas uppfattning om slutresultatet. 

Kravet på pålitlighet ska uppnås genom att ge en så rättvis bild som möjligt av åsikter och 
information som respondenterna delat med sig av i undersökningen. Detta har gjorts genom att 
kontrollera slutresultatet med respondenterna. Sedan har det skett praktiska tester på kalkylbil 21 
och 27 på avdelningarna Motor, Axel, Växellåda, Hytt och Chassi.  
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5 Analys 

5.1  Exkludering och inkludering av kostnader 

Fastställandet av vilka kostnader som skall inkluderas i den standardmall som satts upp, har varit 
en frågeställning där svaret har utvecklats allt eftersom arbetet har fortskridit. För att kunna skapa 
en bild av hur dagsläget ser ut på Scania, har det skett intervjuer med alla ansvariga PRU-
controllers på respektive avdelning, headcontrollers och andra iblandade i kalkylbilsprocessen. 
Utöver detta har tidigare inrapporteringsdokument och information genomgåtts kring 
kalkylbilsmallarna för respektive komponentverkstad. 

Efter genomförandet av intervjuer och analys av gamla kalkylmallar som produktionsenheterna 
använt sig av, framkom det att alla olika komponentverkstäder rapporterade in olika typer av data 
i olika dimensioner. En produktionsenhet inkluderade en viss typ av kostnad, som en annan 
enhet exkluderade. Från vissa avdelningar gick det inte att urskilja var värdena kom ifrån. Det 
fanns ingen standard eller klara direktiv från kunden på vad och hur de olika 
produktionsenheterna skulle rapportera. Produktionsenheterna var inte delaktiga på de möten där 
siffrorna gicks igenom. Det medförde att när det uppstod oklarheter i rapporteringen av dessa 
värden och det fanns ingen på mötena som kunde svara på anledningen till detta. 

För att ta fram vilka kostnader som ska inkluderas och exkluderas, blev det första steget att 
specificera all data som produktionsenheterna inkluderade och exkluderade i sin rapportering av 
PVA – kostnaden. Efter detta visades det resultat som framkommit för de interna kunderna. 
Utifrån resultatet fick dessa komma med åsikter av vad de tyckte skulle inkluderas eller exkluderas 
i rapporten. Innan några beslut fattades kring frågor som inte ansågs vara genomförbara, 
kontaktade vi de olika produktionsenheterna för avstämning. 

Nedan följer ett resonemang kring de kostnader som har valts att inkluderas och exkluderas: 

5.1.1  Resonemang 

Extraordinära kostnader: 
Extraordinära kostnader är rörelsefrämmande, sällan förekommande kostnader av avsevärt 
belopp. Kostnader som anses extraordinära hos andra industrier bör inkluderas i kalkylbilarna. 
Anledningen till att extraordinära kostnaderna ska inkluderas, är att Scania är ett så pass stort 
företag. En händelse och kostnad som vanligen kan anses som extraordinär i ett litet företag, 
påverkar inte Scania på samma sätt. Ett exempel på en sådan händelse är när det sker en brand. 
Många verkstäder och olika tillverkningsenheter är inkluderade i Scanias verksamhet. Det gör att 
större händelser och förändringar sker kontinuerligt. För ett mindre företag skulle det bli en 
oerhört stor händelse, men när det sker så pass frekvent som hos Scania blir resultatet endast 
missvisande om det utesluts. 

Finansnetto:  
Enligt slutkunden ska finansnettot adderas separat, men för varje enhet. Finansnettot är det krav 
på avkastning som aktieägarna kräver. Verkstäderna har i dagsläget olika policys när det kommer 
till finansnettot. Vissa lägger på det direkt medan andra gör det vid senare tillfälle. Det finns även 
de som inte gör det över huvudtaget. Det är önskvärt från uppdragsgivaren att finansnettot ska 
räknas med vid kalkyleringen av bilarna. Önskemålet kring finansnettot och den tidigare 
spridningen av dess användning, gör att det finns ett behov av en standardprocedur hur 
finansnettot beräknas. Finansnettot ska inkluderas för alla enheter och ska rapporteras in på 
samma sätt och vid samma tidpunkt. 
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Produktutveckling och forskningskostnader: 
Produktutvecklings och forskningskostnader ska exkluderas från kalkylbilarna. Det är inte aktuellt 
att inkludera detta då forskning och produktutveckling är en företagssatsning och inte en direkt 
kostnad till kalkylbilarna och de fiktiva enhetsföretagen. Om en ny eller aktuell kalkylbil förändras 
väsentligt, bör det diskuteras huruvida det bör tillkomma ett utvecklingspålägg för den specifika 
modellen. Detta gäller även motorer som kan ingå hos flera olika kalkylbilar. I dagsläget finns det 
ingen sådan markant förändring som direkt kan förknippas med en specifik kalkylbil. Detta 
medför att det inte är nödvändigt eller relevant att ha med dessa kostnader för nulägets 
kalkylbilar. Men det kan ändras. 

FFU: 
Vi har kommit fram till att FFU inte ska inkluderas i kalkylbilarna. FFU är den kostnad som blir 
när en bil monteras eller konstrueras på specialbeställning från kund. Ett ”expressteam” sätts in, 
som konstruerar och bygger bilen utöver den normala produktionen. FFU står för en så pass liten 
del av den totala produktionskostnaden att den inte utgör en relevant faktor. Utöver 
prisökningen, går det inte för Scania att påverka antalet FFU - beställningar, detta för att de är 
kundorderstyrda. Eftersom beställningarna är kundrelaterade blir kostnaderna slumpartade och 
har ingen direkt anknytning till de standardbilar som man vill undersöka med hjälp av 
kalkylbilarna.  

En möjlig förändring i denna fråga skulle vara om man i framtiden har en specifik typbil som 
man har extra stor FFU-del för. Kostnaden blir då direkt relevant och bör inkluderas. En sådan 
bil existerar inte i dagsläget och därmed går det att ta beslut om att FFU ska exkluderas i enhetligt 
av hela produktionen.  

Tillverkning för andra produkter än kalkylbilarna: 
Tillverkning av produkter som inte går under benämningen kalkylbilar, ska inte inkluderas. 
Marina och industriella motorer har ingenting att göra med standardkostnaden för kalkylbilarnas 
tillverkning. Kalkylbilskostnaden ska spegla den specifika kostnaden för en specifik bil, kostnader 
så som marina motorer blir därför helt felaktiga vid en inräkning.  

Undantaget gällande detta skulle vara en framtida tillverkning av en produkt som är ämnad för 
både t ex marina samt kalkylbilsmotorer. Vid en sådan händelse bör en kostnadsfördelning ske i 
form av ett avlastningspålägg, som inkluderas vid totalkostnaden för den delen av kalkylbilens 
tillverkning. 

KD: 
KD-satser ska endast inkluderas till viss del. Den delen som ska inkluderas av KD- satserna, är 
den som har direkt anknytning till inrapportering av kalkylbilarna. Produktion, bearbetning och 
montering är exempel på detta. Alla kostnader utöver det som inrapporteras inom PVA, för 
tillverkningen av KD - satser, ska exkluderas. Det är möjligt att utesluta KD - satser helt, då de 
egentligen inte ska medräknas till kalkylbilarna. Anledningen till att KD - satserna som tillverkas 
inom kalkylbilens ramar ska inkluderas, är att det blir lättare att inkludera kostnaderna och 
därefter dividera med det totala volymsnittet. Subtraheras KD - satserna från det totala 
volymsnittet samt kostnaderna för bearbetning, ger det samma resultat som vid en inkludering. 
Anledningen till att exkludering inte sker är att processen i sig blir mer omfattande och 
resurskrävande än vid inkludering. Om mängden KD - satser skulle öka markant och få en stor 
del av Scanias standardprodukter, bör det utvärderas huruvida en specifik KD - modell bör tas 
med bland kalkylbilarna. Detta har varit uppe på diskussion hos Scania den senaste tiden. 

In/Outsource: 
Komponenterna till kalkylbilarna har två olika scenarion. Antingen tillverkas de i Scanias egna 
fabriker (insource) eller så köps de in färdigtillverkade från andra leverantörer (outsource). Vissa 
komponenter är både in - och outsource. Scania har möjlighet att producera upp till en viss 
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volymnivå, för att sedan köpa in resterande från en annan leverantör. De inköpta komponenterna 
har inget ”rent” PVA-värde utan adderas istället till inköpsvärdet(materialvärdet). För dessa 
komponenter beräknar man i dagsläget fram ett snittvärde av PVA-kostnaden, som in sin tur 
baseras utifrån ett volymsnitt. 

Till kalkylbilarna finns det en specifikationslista som visar hur stor del av produkterna/artiklarna 
som är in - respektive outsource. För att standardisera på vilket sätt dessa ska registreras, har vi 
tagit fram olika förslag på hur en standard skulle kunna se ut. Headkontrollers har därefter 
beslutat att om en produkt är inköpt till vid mer än 40 procent av fallen, ska den räknas som 
outsource, annars går den under benämningen insource. 40 procent är en parameter framtagen 
via diskussion med headcontrollers på Scania. Det är viktigt att uppmärksamma eventuella 
förändringar mellan in/outsource, då de direkt påverkar materialsidan. Utan en gemensam regel 
för båda sidorna blir det omöjligt att få en heltäckning på sin kostnad och risken blir då att 
kalkylens resultat blir felaktigt. 

 

5.2  Kostnadsdimensioner 

Vilka kostnadsdimensioner som skall inrapporteras har varit den svåraste frågeställningen att 
besvara. Instruktionerna från uppdragsgivaren beskrev tydligt att en standardiserad inrapportering 
för kostnadsdimensioner krävdes. Till detta skall inte arbetsbördan för respektive PRU öka 
nämnvärt. 

För att kunna utvärdera de olika alternativen för kostnadsdimensioner, har en avvikelseanalys 
genomförts på motor D12, som finns i kalkylbil CV 23. Analysen gjordes på komponentnivå, 
kostnadsslagsnivå samt processnivå. Fokus har legat på att utifrån analysen utvärdera huruvida 
det var möjligt att inrapportera varje kostnadsslag per processnivå eller om det räcker med stora 
processrubriker, då detta inte görs i dagsläget av någon produktionsenhet. 

Avvikelseanalysen visade att en inrapportering för varje komponent blir för övergripande för att 
kunna ge någon information om var kostnaderna kommer ifrån, t ex en motor har många 
processer som var för sig har stora skillnader i sin kostnadsandel av motorn En rapportering för 
varje kostnadsslag per komponent görs redan idag och blir inte för omständlig för 
produktionsenheterna att utföra. Ett alternativ som utvärderades var att rapportera in kostnaden 
per komponent, nedbrutet i kostnadsslag på en mer detaljerad nivå, t ex personal delas upp i 
pensioner och löner. Denna typ av rapportering sker idag på motoravdelningen och fungerar bra 
och ger en tydligare bild över kostnader än endast kostnadsslagen utan underkategorier. 
Problemet är att det blir dubbelarbete för controllers då detta redan görs i boksluten varje månad. 
Om en avvikelse som är onormalt stor har uppstått i ett kostnadsslag, kontrolleras detta separat. 
Avvikelsen ska även kommenteras i rapporten då den antagligen påverkar alla processer. 

En rapportering för varje process på detaljnivå blir för omfattande till den grad att det inte blir 
genomförbart eftersom alla produktionsenheter inte har möjlighet att hitta kostnaden på denna 
nivå i dagsläget. Ett alternativ till detta är att man analyserar processerna på en övergripande nivå 
som bearbetning, montering, målning etc. då detta är möjligt för varje enhet och inte blir för 
omständig att genomföra. 

Tidigare har kostnaden inrapporterats i tre olika kostnadsdimensioner, på komponentnivå i en 
klumpsumma, i olika kostnadsslag per komponent eller per komponent nedbrutna i kostnadsslag 
på en detaljerad nivå. Ingen av komponentverkstäderna har tidigare fått direkta direktiv från 
slutkunden angående vilken dimension kostnaden ska rapporteras in i. 

Efter föreläggande hos uppdragsgivare och slutkund, drogs slutsatsen att den viktigaste 
kostnadsdimensionen att rapportera in var komponentkostnaden, fördelat på processtegen från 
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produktionen, vilket ska ske på en övergripande nivå. Det är möjligt för alla verkstäder att göra i 
detta i dagsläget. En annan positiv faktor till det är att man får reda på var i 
tillverkningsprocessen som de största avvikelserna har skett. 

Scania är dock inte nöjd med att hålla informationen på denna nivå. De vill kunna urskilja 
ytterligare detaljerad information från rapporten i form av hur kostnadsslagen är fördelade på 
processtegen, t ex hur stor del av processkostnaden som är personal respektive 
transportkostnader. Vi rekommenderar Scania att rapporteringen ska ske per komponent, 
nedbrutet i kostnadsslag, som inte är på en detaljerad(grundnivå, personal, transport, kapital, 
övrigt, finansnetto) nivå. Kostnadsslagen ska i sin tur vara nedbrutna i processer som inte heller 
är på en detaljerad(ca 1-7 undergrupper per processgrupp) nivå. På detta sätt ges en övergripande 
bild av kostnaden i alla tre dimensioner, och man kan förklara avvikelser i kostnaden per 
komponent utifrån ett kostnadsslagsperspektiv och ett processperspektiv. 

Denna typ av rapportering är inte möjlig för vissa av produktionsenheterna, då de inte har 
kalkylsystem som kan ta fram denna typ av information. Dessa produktionsenheter får rapportera 
sina förädlingskostnader per komponent fördelat på processtegen. Efterfrågas data angående 
något specifikt kostnadsslag får man ta reda på det separat från mallen. Vi har tillsammans med 
Scania, beslutat att produktionsenheterna som har möjlighet att rapportera in mer detaljerat, ska 
göra det. göra det. Mallen som utformats är inte någonting som behöver implementeras på en 
gång efter arbetets slut, utan kan anses som ett långsiktigt mål där arbetet som gjorts hittills, kan 
ses som ett startskott för ett långtgående projekt. Förändringsarbete är oftast en process som tar 
lång tid, där acceptans och förståelse för förändringen är en viktig del för att förändringen ska få 
ett lyckat resultat. 

En annan slutsats man kan dra utifrån detta, är att för att få ett standardiserat arbetssätt, måste de 
olika produktionsenheterna börja använda sig av samma kalkylsystem till så stor del som möjligt. 
Det är möjligt att enheterna tillsammans bör ta fram ett enhetligt kalkylsystem, och därifrån börja 
standardisera arbetssättet. 

Ytterligare ett förslag som diskuterades var att rapportera totalkostnaden för komponenten i två 
olika matriser. I den ena redovisas enbart vad processerna kostar, i den andra hur kostnaderna är 
fördelade på kostnadsslagen. Detta är möjligt för produktionsenheterna i dagsläget. Förslaget är 
inte efterfrågat av slutkunden, då de vill ha kostnadsslagen och processerna integrerade i en och 
samma matris. 

Efter intervjuer med slutkunden beslutades det att kostnadsslagen som ska rapporteras i den mer 
detaljerade mallen är personal, transport, kapital, övrigt och finansnetto. På detta sett får 
slutkunden den information de vill ha. Processtegen ser olika ut för varje produktionsenhet, 
eftersom alla komponenter till kalkylbilarna tillverkas på olika sätt. 

Det som framförallt var viktigt med rapporteringen var att hitta en jämn balans mellan 
leverantörer och slutkund. De som rapporterar in kostnaden måste vara motiverade till det. 
Rapporteringsprocessen får inte vara för komplicerad och ta för lång tid. Samtidigt ska rapporten 
vara så pass omfattande att slutkunden får den information som krävs. Många PRU-controllers 
visste inte i dagsläget vad som händer efter att de rapporterat in PVA – kostnaden. Detta har vi 
löst genom att informera alla controllers vad syftet med rapporten är, schemalägga arbete utifrån 
en standardiserad rutin samt låta dem vara med på uppföljningsmöten Det kan vara en möjlighet 
till att öka deras motivation och engagemang till rapportering och förbättringsprocessen av 
rapporteringen.  
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5.3  Kalkylsystem  

För att ta fram data för inrapporteringen, använder sig Scania av tre olika kalkylsystem: PVA, 
ProDacapo, Huvudboken via Excel och en indexering.  Avdelningarna använder sig av olika 
system beroende på vilken typ av verkstad det är och beroende på hur uppdaterad och pålitlig 
datan är i de olika systemen. Systemen baseras på ABC – kalkylering, där PVA – kostnaden 
beräknas med hjälp av kostnadsdrivare, cost drivers. 

5.3.1  Excel 

De verkstäder som inte kan använda sig av ProDacapo p g a ej uppdaterade värden, hämtar all 
data från ett system som kallas för Huvudboken. Data registreras sedan i en Excel fil där PVA – 
kostnaden beräknas fram. Fördelen med denna metod är att systemet är lätt att arbeta med och 
man kan på ett okomplicerat sätt uppdatera data om en förändring har skett. 

Det svåra med Excel är att testa nya lösningar eller metoder då programmet är mer begränsat och 
inte har lika många komplexa verktyg som ProDacapo. I Excel går det heller inte att beräkna 
kostnader på samma detaljnivå som ProDacapo. 

5.3.2  ProDacapo 

ProDacapo är ett system som riktar sig till komponentverkstäderna Motor, Hytt, Axel och Växel. 
ProDacapo är exakt och klarar av att göra detaljerade beräkningar då det går att beräkna PVA – 
kostnaden ned till ”mutternivå”. Möjligheten finns att skapa en differentiering och en unik 
kostnad per komponent, som blir för svårt att ta fram med andra system som Scania använder. 

Följden av den detaljerade nivån som finns i ProDacapo är att det krävs en kontinuerlig 
uppdatering och underhåll av data för att systemet ska ge ett resultat som stämmer överrens med 
verkligheten. Enligt controllers som intervjuats är ProDacapo ett komplext system där 
uppdateringsprocessen och registreringen av den nya datan är för omständligt om man jämför 
med t ex Excel. 

Många av verkstäderna har valt att inte använda sig av ProDacapo till fullo, detta för att den 
information som finns i systemet inte är uppdaterad. En del av verkstäderna gör ett försök för 
tillfället att uppdatera informationen i ProDacapo för att kunna utnyttja systemet i framtiden. Det 
är bara en verkstad som använder sig av systemet och det är hytt. Dem är mycket nöjda med 
ProDacapo och förklarar att när väl systemet fungerar är det ett mycket bra system att använda 
sig av. 

5.3.3  Indexering 

Chassi är den enda verkstaden som inte är en komponentverkstad och använder sig inte av 
ProDacapo eller Huvudboken. De beräknar fram sin PVA – kostnad via indexering, som utgår 
ifrån den vanligaste tillverkade bilen. Beräkningar sker i ett Exceldokument. 

Problemet med denna indexering är att den inte är uppdaterad sedan 2005 och mycket har hänt 
sedan dess i produktionen och på världsmarknaden. En del bilar som tillverkades mindre än 
andra bilar tillverkas mer idag, vilket gör att indexeringen blir missvisande. Enligt indexeringen 
belastar vissa bilar verkstaden mer i kalkylen, än vad de egentligen gör i verkligheten. Detta är ett 
problem vid uppföljningen av PVA – kostnaden. Systemet behöver uppdateras, eller så behövs 
det tas fram en ny beräkningsmetod. 
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5.3.4  Diskussion  

Scania har inget formellt krav på vilket system som måste användas för rapportering. Det finns 
heller ingen handlingsplan för en framtida satsning på att använda ett enhetligt system. 
Verkstäderna ser olika ut och behöver därför olika typer av beräkningssystem. Det som kan vara 
bra för det framtida arbetet, är att produktionsenheterna gemensamt tar fram ett kalkylsystem 
dem emellan för att kunna arbeta utifrån samma mall. 

Enligt intervjuerna som genomförts, borde det optimala för komponentverkstäderna vara att 
använda sig av både ProDacapo och Excel. Val av vilken metod som ska tillämpas är beroende av 
syftet och man bör försöka ställa sig frågan vad det är man vill komma fram till. Eftersöks en 
detaljerad kostnad eller räcker det med en mer generell kostnadsbild? 

Slutsatsen som kan dras är att alla tre system måste införa en kontinuerlig uppdatering av 
information och data, mer än vad som görs idag, för att resultatet ska få en högre kvalitet och 
bättre trovärdighet. För att få ett trovärdigt resultat, måste rätt information föras in i systemet 
redan från början. 

Ytterligare fördjupning i att undersöka hur data för de olika programmen tas in respektive ut har 
inte gjorts. Detta med anledning av tidsbrist samt att det inte är nödvändigt för att besvara 
frågeställningarna. 

5.4  Inrapporteringsprocessen  

Inrapporteringen är en process som sker ca en gång per månad. Vid intervjuer av alla 
produktionsenheter, har man berättat. Då PVA endast är en liten del av hela kalkylbilsprocessen, 
krävs det att den tidsram som vi har tagit fram agerar i samband med den övriga 
kalkylbilsprocessen. 

Tidigare har PVA inte haft någon standard för hur inrapportering skall se ut, man har jobbat efter 
vad som efterfrågats och besvarat frågor och oklarheter vid behov. Med ett standardiserande av 
inrapporteringen är målet att förbättra kvalitén på hela processen. Kontroll och kvalité kommer 
att vara i fokus och det blir lättare för en person som inte är insatt att skaffa sig en bild av hur 
flödet ser ut. 

För att hitta ett tidschema som synkroniserar med inrapporteringen av de direkta 
materialkostnaderna har det genomförts en analys av tidsschemat som finns idag för 
inrapporteringen av det direkta materialet. Det visade sig att tidsintervallerna för de olika 
inrapporteringsperioderna varierade beroende på om det var röda dagar eller om det var 
semesterperioder. Det som framkom var att det fanns en trend mellan de flesta perioderna, där 
de hade en budgeterad tid på 25 dagar mellan PQ – möten.  Vid PQ – möten träffas Scanias 
ledning för att gå igenom kalkylbilarnas månadsresultat. PQ-mötet tilldelades dag 0 och den 
första dagen i rapporteringsprocessen för dag -25, då startsignalen går. Att kalla dagarna för detta 
ger ett utrymme att anpassa tidsschemat efter helg och semesterdagar. 

Ett förberedelsemöte inför PQ – mötet som kallas för Genrep, sker vid dag -11. Där träffas R & 
D controllers och UC för att gå igenom rapporterna från det som olika produktionsenheterna 
tagit fram. Därefter skickar UC ut det sammanställa resultatet från genrepet, till ledningsgruppen 
som ska vara med på PQ – mötet vid dag -6. Dag 0 hålls PQ – mötet. 

Efter intervjuerna blev det tydligt att dessa genrep inte alls fokuserade på att analysera PVA – 
kostnaden. Fokus låg på att analysera direkta materialkostnader. Orsaken till detta är att det inte 
finns tillräcklig information som beskriver anledningen till kostnadsavvikelserna. 
Produktionsenheterna skickar rapporterna till R & D controllers och är inte själva med på 
genrepet. Kommunikationen dem emellan är ibland bristfällig. Det är inte ovanligt att man får 
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undersöka orsakerna till kostnadsavvikelser efter genrepen. Detta för att UC gruppen ska kunna 
förklara orsakerna på PQ – mötena. 

För att slippa dessa oklarheter kring PVA – kostnaderna på genrepen föreslår vi att 
produktionsenheterna ska hålla ett eget sammanställningsmöte, innan genrepet på R & D. På 
dessa sammanställningsmöten ska produktionscontrollers träffa samt headcontrollers och 
diskutera eventuella avvikelser. Där ska även en representant ses ut av headcontrollers, som är 
med sedan på genrepet och kan förklara PVA – kostnaden. En rimlig tidsbudget för detta möte 
är att det ska hållas på dag -14. Representanten har då ca 3 dagar på sig att förebereda sig inför 
genrepet. 

Produktionsenheterna bör skicka in sina rapporter några dagar innan sammanställningsmötet, för 
att alla ska vara på lästa och förebredda. En rimlig tid för detta kan vara ca 2 dagar innan, och 
sker då på dag -16. Controllers har ca 9 dagar på sig att föra in PVA – kostnaderna i 
rapporteringsmallarna. Se figur 5 för en illustration av tidsschemat. 

Inrapporteringsprocessen för PVA, sker idag över ett rullande tolvmånaders perspektiv, vilket 
menas med att man jämför dagens data med data man rapporterande in för tolv månader sedan. 
Detta gör att det tar lång tid, upp till flera månader, innan man ser resultatet av dagens siffror. 
Det har diskuterats om det kan göras på ett annat sätt, t ex om det ska beräknas en 
prognostiserad kostnadsutveckling för bilarna 6 månader framåt och 6 månader bakåt, eller om 
man helt och hållet ska beräkna på en 12 månaders prognostisering.  Något svar på detta kan inte 
ges i dagsläget, då frågan i sig är ett eget projektarbete. Det som är möjligt att göra är att 
vidarebefordra en rekommendation av de erfarenheter som vi har erhållit under arbetets gång. 

Normalt är en period 25 dagar, där Genrepet är dag -11, utskicket för PQ är dag -6 och PQ - 
mötet är dag 0.  Det varierar lite beroende på Röda dagar, semester etc.  Ett antagande kan göras i 
form av utrymme för justeringar för speciella perioder.  PRU genrepet är -14 dagar och PRU 
skickar in siffror för genrepet -16 dagar. 

  PRU Genrep 

Ny period Skicka in rap. R&DGenrep  Utskick PQ - möte 

 

-25 -16     -14 -11  -6 0 
  
  

Figur 5. Förslag på tidsschemat för kalkylbilsprocessen 

5.5  Utformning av mall 

Framtagandet av en standardmall är en process som vi har haft stort fokus på under projektets 
gång. Vi har haft möjlighet att undersöka tidigare mallar. Det gav en bild av hur nuläget ser ut, 
hur pass olika all inrapportering är samt vad som är problematiken med dagens mallar. Med 
materialsidans mallar som komplement, bildades en bild av hur Scania vill ha sina mallar för att 
fungera effektivt och med ett synligt gränssnitt som följer Scanias standard.  

För att mallen skall få den relevans som eftersöks krävs det att frågeställning ett och två besvaras. 
Svaren på dessa frågeställningar ligger till grund för informationen i mallen. 

Fokus vid framtagandet av mallen har varit att den skall vara enkel att sätta sig in i och förstå utan 
att för den sakens skull minska differentieringen. Det har varit viktigt att ifyllandet av mallen inte 
blir för omständligt eller tidskrävande. Om en förändring skall genomföras på en arbetsplats 
gäller det att den får en hög acceptans från början och att det inte skapas motsättningar. 
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Förändringen med mallen innebär att ca 20 – 30 fält ska fyllas i. Risken finns att det är av sådan 
magnitud att den kan anses som en radikal ökning av arbete för vissa PRU som endast fyllt i ett 
fåtal (ca fem till tio) fält innan. Processtegen som ska vara med i kalkylmallarna ser även olika ut 
mellan de olika verkstäderna och därför har utformandet av mallen gjorts med feedback från 
PRU - controllers och övrig personal. Varje mall är unik för respektive verkstad. Mellan de olika 
kalkylbilsmodellerna är informationsfälten lika. Det enda som skiljer sig åt är namngivning av 
fordonet samt grafik.  
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6 Resultat 

6.1  Vilka kostnader ska ingå i PVA 

Kostnaderna för PVA har delats in i två stycken undergrupper, kostnader som ska inkluderas 
samt exkluderas. 
 

Kostnader som ska inkluderas:  

 Alla extraordinära kostnader som tillkommer i samband med produktionen av 

kalkylbilarna, t ex att en brand sker eller att ett stort fel i produktionen uppstår. 

 Finansnetto, alla produktionsenheter ska lägga till det i sin rapporteringskalkyl.  

 

Kostnader som ska exkluderas:  
 

 Produktutvecklings - och forskningskostnader för framtidens kalkylbilar, t ex kostnader 

från MSP- global produktförbättring. 

  FFU – Då dessa endast belastar ett fåtal kalkylbilar. 

 All övrig tillverkning som inte är lastbilstillverkning, t ex kostnaderna för marina och 

industriella motorer. 

 Hos KD – satser ska alla kostnader som tillkommer efter monteringen exkluderas t ex 

slutmontering, packningen av KD – sats pallarna, transporter av satserna till andra 

fabriker i världen. 

 Artiklar som är minst 40 procent outsource tillverkade, ska exkluderas.  
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6.2  Kostnadsdimensioner 

Kostnaderna ska rapporteras in per komponent. Komponentens kostnad ska vara nedbruten i 
kostnadsslag, som är fördelat på enheternas processer i tillverkningen. I mallen finns det 
möjlighet att differentiera inrapporteringen av processerna ytterligare. De produktionsenheter 
som inte kan rapportera in kostnaden på detta sätt ska enbart rapportera in kostnad per 
komponent fördelat på processtegen. 

Processtegen är individuella för varje komponentenhet. Se figur 6 för illustration 
produktionsenheternas huvudprocessteg. De som har en separat kalkyl för overheadkostnader 
och logistik ska rapportera in dem som ett separat processteg. Produktionsenheterna som inte har 
en separat kalkyl för dessa behöver inte fylla i kostnaden i dessa fält, utan kan behålla dem 
fördelade på de övriga processtegen. 

Kostnadsslagen som ska rapporteras är personal, transport, kapital, övrigt och finansnetto. 

6.2.1  Processer i tillverkningen 

Hytt Axlar Växellåda Motor Chassi 

Press Mjukbearbetning Mjukbearbetning Gjutning Montering 

Kaross Hårdbearbetning Hårdbearbetning Bearbetning Overhead 

Grundmåleri Härderi Härderi Montering Logistik 

Täcklack Montering Montering Testning  

Montering Målning Målning Målning  

Overhead Overhead Overhead Overhead  

Logistik Logistik Logistik Logistik  

Tabell 1 De fem produktionsenheternas olika individuella processteg 
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6.3  Arbetsflödet 

Punkterna nedan beskriver hur arbetsflödet för inrapporteringen ser ut i dag. Punkt 4 – 6 finns 
inte i dagsläget, utan är ett förslag för framtidens rapporteringsprocess.  

1. UC Sänder ut startsignal     Dag: -25 

2. Signalen levereras till PRU - Controllers   Dag: -25 

3. PRU genomför sin kalkylering på kalkylbilar, info från System.   

4. PRU levererar kalkylmallarna till TI MF DC   Dag: - 16 

5. Genrep1 med PRU samt TI MF DC    Dag: -14 

6. Sammanställning från Genrep1genomförs och skickas   Dag: -11 

7. Genrep 2 genomförs med UC, TI MF DC och R&D  Dag: -11 

8. Sammanställning från Genrep2 genomförs och skickas  Dag: -6 

9. Sammanställningen levereras till PQ från UC   Dag: -6 

10. PQ - mötet genomförs    Dag: 0 

Se bilaga 1, för flödeskartan över arbetsprocessen.  

 

6.4  Kalkylmall 

Kalkylmallen är ett resultat av de tre första frågeställningarna. Kalkylmallar för alla tio 
kalkylbilsmodeller har utformats och finns tillgängliga hos Scania. Se appendix 1, för att se hur 
mallen för den vanligaste kalkylbilen CV21 ser ut. I mallen redovisas förädlingskostnaderna för 
vardera komponent i lastbilen. Kostnaderna är fördelade i kostnadsslag och processtegen. I 
mallen finns det instruktioner för hur rapporteringen ska gå till. Två blad visar avvikelser från 
föregående rapporteringsperiod, regler som beskriver vilka kostnader som ska exkluderas samt 
inkluderas, en lista på vilka artiklar som är både in - och outsource tillverkade som ska exkluderas 
från exkluderingskostnaden och PVA – rapporteringen, samt en arbetsflödeskarta för 
inrapporteringsprocessen.
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7 Slutsats 

7.1  Sammanfattning 

Resultatet som tagits fram visar inte på vilket sätt som är det bästa eller enda sättet att arbeta 
efter, utan kan ses som riktlinjer för ett framtida förändringsarbete. 

Kostnaderna som ska exkluderas eller inkluderas i rapporteringen ska nu vara lika för alla 
avdelningar. Fördelarna med att ha en gemensam standard innebär en förbättrad effektivitet, 
kontroll och kvalitet. För de enheter som har artiklar som är både in - och outsource tillverkade 
finns det en gräns när de ska exkluderas från förädlingskostnaden och PVA - rapporteringen. 
Vilka dessa artiklar är ska finnas specificerade i en lista som finns i kalkylbladet. Denna lista ser 
olika ut för varje produktionsenhet. 

Kostnadsdimensionera som rapporten ska innehålla ska också vara lika för varje avdelning, där 
fokus ligger framför allt på att rapportera in kostnaderna för processtegen i produktionen. 
Kostnadsslagen fördelat på processtegen är också önskvärt, men inget krav då alla avdelningar 
inte kan ta fram den informationen i dagsläget. Om en viss modell i framtiden skulle kräva 
ytterligare processteg, bör det inte vara några svårigheter att implementera dessa i den framtagna 
matrisen. 

Arbetsflödet i rapporteringsprocessen är nu kartlagd, och tre nya steg är inlagda där 
produktionsenheterna själva träffas innan genrepet för att kunna diskutera resultatet från 
rapporterna. Genom detta möte ska även en representant från produktionsenheterna väljas, som 
bör var en headcontroller från TI, DC eller MF. Representanten ska sedan vara med på genrepet 
för att kunna redogöra/förklara de värden som det finns frågor kring. 

Mallen som tagits fram kan inte användas i dagsläget av alla produktionsenheter p.g.a. att de inte 
har förutsättningarna att ta fram kostnaderna på denna nivå. Det är inget krav på att använda 
mallens alla funktioner på en gång. Målet är att alla produktionsenheter i framtiden ska kunna 
använda sig av samma mall för att ett standardiserat arbetssätt. 

 

7.2  Reflektion 

7.2.1  Reliabilitet 

Reliabiliteten i uppsatsen bedömer vi som mycket god. Standarden som eftersöks är något som 
bygger på de åsikter som de intervjuade personerna har angett. För att erhålla en hög reliabilitet, 
har intervjuer genomförts med samtliga personer som är involverade i kalkylbilsprocessen. 
Utifrån data från intervjuerna har analys genomförts, som sedan legat till grund för resultatet. Så 
länge personerna som blivit intervjuade är kvarvarande vid sina ansvarsområden, blir således 
reliabiliteten hög. Det som kan göra reliabiliteten mindre trovärdig är uppdragslösarens förmåga 
att analysera den insamlade data från intervjuerna. Då regelbundna avstämningar genomförts med 
uppdragsgivare samt ansvariga för områden, för att verifiera att resultatet är trovärdigt och 
rimligt, har det i största möjliga mån försökt eliminera denna felkälla. 

7.2.2  Validitet 

Uppsatsens validitet grundas i hur pass riktig data från de intervjuade personerna är. Det finns 
inte något sätt att avgöra om personerna har givit en åsikt som är valid för andra individer än dem 
själva. Huruvida personerna har svarat sanningsenligt och korrekt är mycket svårt att bedöma då 
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det inte finns något teoretiskt facit att utgå från. Den mänskliga faktorn finns även att beakta, det 
är möjligt att någon delgett data som egentligen strider mot den egna åsikten, utan att personen 
lagt märke till det. 

Intervjuer har genomförts och resultatet baseras på data från 13 olika källor. Detta medför att 
den mänskliga faktorn samt individens vilja att delge sanningsenlig fakta till stor del elimineras. 
Inget teoretiskt facit finns att tillgå, det går endast att jämföra resultatet gentemot den redan 
framtagna standarden som material använder sig av i dagsläget. 

7.2.3  Källkritik 

Under arbetets gång har alla intervjuer som gjorts genomförts med personer som arbetar på 
Scania. Respondenterna har haft kunskap kring kalkylbilarna och den direkta responsen som har 
framkommit har varit mycket positiv. För att vägleda oss mot ett arbetssätt som slutligen passar 
respondenterna, har alla de intervjuade personernas åsikter beaktats. Det är mycket troligt att 
dessa uttalanden är situationsanpassade och inte 100 procent sanningsenliga. Resultatet kommer 
att redovisas på företaget och detta medför att det finns en rädsla att bli refererad till något 
negativt eller ”dålig” feedback angående företaget. För att försöka undvika detta har vi försäkrat 
respondenterna om att det inte kommer finnas några personliga citat i rapporten från 
medarbetare på Scania, om inte annat överenskommits.  

 Nackdelen med att respondenterna har anpassat sina svar, är att det finns en risk att slutresultatet 
inte speglar den verklighet som egentligen eftersträvas. De som ska rapportera in PVA – 
kostnaden kanske tyckte att mallen skulle utformats på ett helt annats sätt än vad som sagts i 
intervjuerna. En följd av detta är att införandet av den nya mallen kan får en negativ inställning av 
användarna redan från början, och förändringsarbetet bromsas upp. 

En annan brist i vår undersökning är att man lyssnat mer på de respondenter som låtit säkra på 
sin sak och varit mer engagerade i våra frågor när de uttalat sig under intervjuerna. Deras åsikter 
behöver inte ses vara bättre eller väga tyngre, än respondenterna som varit lite mer lågmälda och 
tillbakadragna. 

Litteraturen som använts för att ta fram de olika metoderna som skulle tillämpas i arbetet anses 
som tillförlitliga källor. Detta grundas på att böckerna används som kurslitteratur på många olika 
universitet i Sverige. Hemsidorna som använts är också tillförlitliga. Nationalencyklopedin är en 
opartisk hemsida, och fungerar som ett uppslagsverk. Scanias hemsida som utnyttjades till 
nulägesbeskrivningen är antagligen inte objektiv, då hemsidan ska representera Scania som 
företag och är vinklad till Scanias fördel. 

7.2.4  Metodkritik 

Metoden som legat till grund för undersökningen är kvalitativa intervjuer. I och med den frihet 
som finns i intervjutekniken, har svaren som respondenterna yttrat tolkats utifrån det personliga 
perspektivet. Resultatet skulle antagligen se helt annorlunda ut om någon annan skulle genomföra 
arbetet. Alternativet att genomför kvantitativa intervjuer har utvärderats. För att kunna 
genomföra studien och anpassa frågor till alla olika enheter, krävs det att intervjuerna har kvalitén 
som fokus och inte formen. Vid kvantitativa intervjuer används samma form vid alla intervjuer. 
Ett sådant genomförande skulle innebära att enheterna skulle få mindre antal frågor med relevans 
till deras arbete. 

I början av arbetets gång när intervjuerna planerades, övervägdes alternativet om intervjuerna 
skulle spelas in. Med tanke på den sekretess som finns inom företaget finns det en risk att 
respondenterna skulle känna sig orolig över att råka nämna sekretessbelagd information, som 
sedan fanns inspelad. Respondenterna skulle då antagligen anpassa sina svar mer efter företagets 
policy, istället för att vara avslappnad och prata utifrån sina egna personliga åsikter. Nackdelen 
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med att inte spela in intervjuerna är att man kan missa en del information under själva intervjun. 
Det är lätt hänt när man sitter och antecknar. Hade det funnits ett inspelat material hade man i 
efterhand vid preskription, kunnat avlyssna och ord för ord ta del av informationen.  

Avvikelseanalysen kunde ha gjorts på fler enheter än bara på motor. Då hade vi fått en större bild 
kring de olika enheternas kapacitet att rapportera utifrån de olika dimensionerna. Tyvärr fanns 
inte det tidsutrymmet som krävs för att utföra den analysen på alla enheter. 

7.2.5  Summering 

Arbetet är ett examensarbete och den sista kursen i utbildningen, Maskinteknik med inriktning 
Industriell ekonomi och produktion. Meningen är att vi i detta arbete ska tillämpa de kunskaper 
vi fått med oss i vår utbildning utifrån ett teoretiskt perspektiv. Vi har haft nytta av många olika 
delar från vår utbildning, mest framträdande är kurser om projekt, kalkyler och kvalitetssäkring. 

Det vi hade kunnat göra bättre i början var att inte vara allt för ivriga att komma igång. Vi skulle 
ha tagit mer tid på oss och arbetat med tidplanen så att den stämde helt överrens med arbetets 
upplägg. Detta är en erfarenhet som ska tas med inför framtida arbeten. 

En stor lärdom vi fått från arbetet är att det är bra att vänta med att börja skriva på rapporten tills 
hela faktainsamlingen är avklarad. Om man gör så får man en tydligare bild av vad som ska vara 
med i rapporten och att dispositionen kan utformas utan större problem. 

Att få göra sitt examensarbete på ett företag tyckte vi också var väldigt lärorikt. Saker och ting 
man läst om i skolan blev plötsligt applicerade i verkligenheten och man fick en annan syn på de 
teoretiska kunskaperna. Att få vara med och känna på hur det känns att vara delaktig i ett företag 
var också mycket intressant, speciellt att känna på hur det är att jobba på en arbetsplats, ett 
annorlunda liv än som studerande. 
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8  Rekommendationer  

8.1.1  Utformning av vision 

Arbete från uppdragsgivaren har varit knutet till fyra specifika mål, se avsnitt 1.3. Utöver dessa 
har vi haft möjlighet att träffa olika människor med olika arbetsuppgifter gällande kalkylbilen. 
Dessa möten och intervjuer har gett oss en uppfattning av hur nuläget för hela 
kalkylbilsprocessen ser ut och vad som fungerar bra respektive mindre bra. 

Nedan finns specificerat hur vi tror att den optimala kalkylbilsprocessen skulle kunna se ut för 
Scania i framtiden. Våra åsikter baseras på de erfarenheter som erhållits under arbetets gång. Då 
det endast är en vision har fördelar och nackdelar avvägts i teorin. Många av förslagen som 
framkommit har förmodligen redan testats eller varit uppe för diskussion. Därtill finns det 
förmodligen olika anledningar som ligger till grund för att förslagen inte implementerats ännu. 

Det är svårt att avgöra validiteten och reliabiliteten för den vision som vi återger. Visionen är 
endast teoretiskt framtagen och det finns i dagsläget inga parametrar på hur den skulle te sig i 
praktiken. 

Efter genomfört arbete kändes det naturligt att återge en vision av hur vi tycker processen kan se 
ut. Nu finns en förståelse för att uppdragsfrågan endast svarar för en del av hela 
kalkylbilsprocessen. Det finns många faktorer och aspekter kring kalkylbilsfrågan, vars 
funktionalitet bör diskuteras. 

Det som vi anser som största problemet kring hela kalkybilsfrågan, är hur PVA och Material 
synkroniserar och samarbetar med rapporteringen. Samarbetet kräver ett engagemang samt ett 
arbetssätt som har tydliga riktlinjer och sträcker sig över båda divisionerna. 

För att kunna förbättra processen och få ut relevant data som faktiskt har en verklig anknytning 
och stor betydelse, krävs att Scania forstätter arbeta med att förbättra hela kalkylbilsprocessen. 

Frågeställningarna som har besvarats är en god bit på vägen för att förbättra processen, främst på 
PVA-sidan. Ett framtida projekt som berör alla divisioner inom kalkylbilsprocessen skulle gynna 
kalkylbilarnas riktighet och validitet som en gemensam enhet. Detta skulle bli en omfattande 
process då det är mångt fler enheter involverade än endast PVA-sidan. För att knyta samman 
divisionerna och få ett perspektiv som är heltäckande blir det förmodligen en nödvändighet. 

Det bör belysas att det är helt upp till Scania att genomföra en avvägning av hur pass viktig 
informationen från kalkylbilarna är. Kostnaden för att genomföra förbättringarna/förändringarna 
måste vägas mot nyttan och värdet som den förbättrade processen ger. 

8.1.2  Vision 

För att förbättra kvaliteten på inrapporteringen av kalkylbilarna skulle det behövas en 
standardiserad, likartad mall för PVA och material. Mallen ska vara enhetliga med samma regler, 
information, genomförande, typsnitt, färger och ett standardiserat arbetssätt. Mallarna skiljer sig 
inbördes, beroende på vilken division dem tillhör. Till dessa mallar föreslår vi att man skulle skilja 
och även summera icke påverkbara samt påverkbara värden, t ex valutakursen som företaget inte 
själv kan påverka. I dagsläget när alla värden slås samman blir det svårt att urskilja om en 
förbättring har skett via en effektivare produktion eller om det endast beror på en starkare svensk 
valuta. Detta skulle medföra att man får en bättre bild av hur kostnaderna för tillverkningen av en 
bil har förändrats i förhållande till sig själv, samt kostnaderna som är i nuläget. 

Vid inrapporteringen bör man jämföra dagens rapport med tre olika typer av tidsperioder, 
Rullande-12 månadersperiod som det görs idag, nuläge där man jämför dagens siffror med föregående 
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rapporteringsomgång, och framtid där man jämför värdena med en prognostisering. Detta för att 
få en så pass enhetlig och överskådlig bild som möjligt. 

Det är svårt att avgöra vilket av dessa tre jämförelseperioder som har mest relevans, detta är 
beroende av vilken enhet man frågar samt hur företagets nuläge ser ut gentemot framtida/dåtida 
siffror. Den mest relevanta och pålitliga kostnadsredovisningen är förslagsvis en blandning av 
framtid och dåtid. Om det krävs att man rapporterar endast en parameter, finns det ett alternativ 
där man rapporterar rullande-12, med 6 månader dåtid samt 6 månader prognostiserat. Detta 
skulle då ge en genomsnittlig bild av alla tre inrapporteringssätten. 

Varje division som rapporterar kalkylbilskostnader, PVA och material bör ha ett eget genrep, var 
för sig. Därefter genomförs ett totalgenrep där en representant för varje division finns tillgänglig 
och förklarar rapporten för ansvarig representant på PQ - mötet. 

Reglering för vad som räknas som in - eller outsource ska vara detsamma för alla avdelningar. 
Mallen bör vara så fullständig, att det inte krävs en separat rapport för TSG, avdelning samt PQ. 

Ett gemensamt flödesschema ska finnas för alla avdelningar och ett tydligt tidschema, som alla 
följer, ska finnas tillgängligt. 

All inrapportering av data ska ske via ett standardiserat system t ex ProDacapo för PVA. Detta 
gäller även för material om olika system används där. 

8.1.3  Samarbete  

Den största bristen som vi fann i dagens kalkylbilsarbete var samarbetet. Ett ökat samarbete 
mellan de olika produktionsenheterna kan bidra till att förbättringsprocessen av rapporteringen 
tar fart då de kan utbyta idéer mellan varandra. Alla enheter har olika förutsättningar och arbetar 
därför på olika sätt. Varje månad hålls det ett möte som kallas för TSG- Tvärfunktionell 
styrgrupp, där controllers från varje produktionsenhet, R & D och inköp samlas och går igenom 
en komponent i kalkylbilen. Ett alternativ kan vara att man integrerar dessa möten till ett 
slutgiltigt möte där alla controllers tillsammans går igenom kalkylbilen i stort. Samarbetet blir mer 
tvärfunktionellt vilket tror vi kan vara en avgörande roll för den fortsatta utvecklingen av 
rapporteringsprocessen. 

 Samarbetet kan också bidra med en större förståelse för de olika enheterna och kalkylbilen i 
stort. Kommunikationen mellan enheterna borde där med också öka, som där med skapar ett 
bättre samarbete.  

 

 

 

 Axlar Växellåda Motor Hytt Chassi 

Inköp      

R & D      

P & L      

 

 

 

Figur 6. TSG möten i de olika produktionsenheterna. Gröna ringarna beskriver dagsläget, den röda ringen 
beskriver framtidens vision
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