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Sammanfattning
Ett företag kan göra sina för- och efterkalkyler i MPS-systemet eller i
ekonomisystemet. Hur den ekonomiska uppföljningen är fördelad mellan de olika
systemen är helt upp till företaget med avseende på företagets olika behov och krav.

Den centrala delen av detta examensarbete är de besöksintervjuer som genomförts på
fyra utvalda företag. Dessa intervjuer ligger till grund för mitt resultat och analys.
Utifrån det insamlade materialet har jag besvarat den frågeställning jag hade: Hur
hantering med för- och efterkalkyler sköts samt hur ekonomisk uppföljning är
fördelad mellan MPS-system och ekonomisystem.

Det resultat och slutsatser som jag kommit fram till finns presenterat i denna rapport.
Det visade sig att de undersökta företagen sköter arbetet med förkalkyler noggrant.
Arbetet med systematisk efterkalkylering brister dock hos de flesta av de undersökta
företagen.

Nyckelord: MPS-system, ekonomisystem, förkalkyler, efterkalkyler
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1. Inledning

1.1 Informationssystem
Det är mycket information som cirkulerar i dagens företag och det kan vara avgörande
för det enskilda företagets framgång att informationen är relevant och korrekt samt att
den kommer till rätt person i rätt tid. Ackoff skriver i sin bok Creating the Corporate
Future (1981) att en vanlig situation är att företagsledningen lider av överflöd av
orelevant information - de lider av informationsöverflöd. De två viktigaste
funktionerna inom ett informationssystem ska vara filtrering och nedskärning av
information. När informationsmängden överstiger en viss punkt så kommer det att bli
svårare och svårare att ta till sig den. Informationens form är viktig för att mottagaren
ska tolka den rätt.

Enligt Nilsson (1999) finns det i ett företag oftast flera olika typer av
informationssystem med olika huvuduppgifter samtidigt som viss information är
gemensam för flera av system. Nuförtiden strävar många företag att få de olika
systemen att samverka i så hög utsträckning som möjligt och denna integrering skall
helst ske utan dubbellagring av information eller mänsklig inblandning. Ett bra
exempel på detta är integreringen mellan de tillverkande företagens MPS-system
(Material och Produktionsstyrning) och det övergripande ekonomisystemet/affärs-
systemet. För att kunna uppnå största möjliga effektivitet krävs att MPS-system och
ekonomisystem är intimt kopplande till varandra. Se figur 1.

Figur 1 nedan visar hur olika system i ett företag kan samarbeta. Pilarna i figuren är
information som utbyts eller delas mellan de olika systemen.

Fokus

Affärssystem

Figur 1: Översikt över systemsamband

1.2 Syfte
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur informationssambandet mellan MPS-
system och ekonomisystem kan fungera i tillverkande företag. Jag vill särskilt
undersöka hur den ekonomiska uppföljningen är fördelad mellan MPS-systemet och
ekonomisystemet. Det vill säga att jag vill undersöka om den ekonomiska
uppföljningen helt enkelt är lagd i det ena systemet eller om det sker något slags
samarbete mellan MPS-systemet och ekonomisystemet när det gäller ekonomisk
uppföljning. Jag vill också undersöka hur/när företag hanterar eventuella avvikelser
mot förkalkyler, order etc.

Anledningen till att jag har valt detta område är att det finns mycket dokumenterat om
varje delsystem, det vill säga det finns mycket böcker om MPS och samma sak gäller

MPS

Styrsyst.

Ek.syst

Övr.syst
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för ekonomisystem, men det tycks finnas få böcker som beskriver om hur de kan
fungera effektivt tillsammans. Det som finns dokumenterat behandlar
informationssambandet mellan systemen mycket kort.

Som ett delsyfte i detta examensarbete har jag valt att ge läsaren en översiktlig
beskrivning om MPS-system och ekonomisystem. Även om jag inte har haft med
dessa ämnesområden i stort i mitt genomförande utan bara vissa delar, så har jag valt
att beskriva de båda områdena översiktligt. Dessa beskrivningar ges i kapitel 2 - MPS-
system och i kapitel 3 - ekonomisystem.
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2. MPS-system
"Kärnan i all verksamhetsutveckling är att effektivisera produktionen. Ju
effektivare produktion desto billigare produkt och desto mer försäljning"
(Cedergren, 1991, sid 33)

"MPS - Material och produktionsstyrning brukar definieras som det synsätt och
de principer enligt vilka man strävar efter att planera, organisera, samordna,
styra och kontrollera materialflödet från varuleverantör till slutlig förbrukare.
MPS-systemet kan då ses som ett verktyg för att på ett så effektivt sätt som
möjligt genomföra dessa aktiviteter" (Olhager och Rapp, 1985, sid 93).

2.1 MPS-systemets uppbyggnad

2.1.1 MPS-principer

Det finns många principer när det gäller material och produktionsstyrning. En
gemensam beteckning för dessa är MPS-principer. Dessa principer handlar i huvudsak
om hur lager och produktion ska styras för att den största lönsamheten ska uppnås.
Exempel på MPS-principer är nettobehovsberäkning ("Material Requirements
Planning - MRP"), Japansk produktionsfilosofi ("Just-In-Time - JIT/Kanban") och
målstyrd produktion med flaskhalsplanering ("Optimized Production Technology -
OPT") den mest förekommande är MRP. De flesta standard MPS-system på
marknaden är byggda efter MRP och MRP II koncept. MRP II - Material Resource
Planning, metodiken är utvecklad utifrån MRP - metodiken (Persson & Virum, 1996).

Vilken eller vilka styrprinciper som bör användas beror på: vad det är som ska styras,
till exempel produktionsprocesser, ledtider, kvalitet eller beläggning. Det beror också
på vilka mål man vill styra mot, till exempel maximal vinst, minimala kostnader,
kortast möjliga produktionsledtid, högsta möjliga maskinbeläggning eller minimal
kapitalbindning. En annan faktor är vilka förutsättningar som gäller för materialflödet
i företaget. Olika principer passar olika bra beroende på materialflödets operationella
och strukturella förutsättningar samt på de interna målen (Persson & Virum 1996).

MPS är ett av de områden som genomgått de snabbaste och mest grundläggande
förändringarna under de senaste åren. Idag upplevs detta område som ett av de
viktigaste utvecklingsområdena som ett företag kan ägna sig åt. Moderna MPS-
system kopplas ibland ihop med andra informationssystem i företaget. Målet är att få
ett bra beslutsunderlag som tar hänsyn till både tekniska, ekonomiska och
kommersiella aspekter. (Persson m.fl. 1991).

2.1.2 Moduler i MPS-system

Olhager och Rapp (1985) menar att MPS-system oftast är uppbyggda på ADB, men
måste inte nödvändigtvis vara det. Dagens ADB-baserade MPS-system är ofta
uppbyggda av moduler, det vill säga olika funktioner i företaget. Antalet moduler i
systemen samt modulernas innehåll beror på företagets storlek och behov. Det är dock
viktigt att MPS-systemet är flexibelt så att det kan anpassas efter behoven, både nu
och i framtiden.
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Exempel på vanliga och viktiga moduler i ett MPS-system är enligt Olhager och Rapp
(1985):

- Grunddata

- Resursplanering

- Kundorderhantering

- Materialplanering

- Behovsplanering

- Inköpsplanering

- Beläggningsplanering

- Produktionshantering

- Förkalkylering

- Efterkalkylering

 

 

 Figur 2: MPS-systemets principiella uppbyggnad (Olhager & Rapp, 1985 s.94).

 Figur 2 visar att varje modul innehåller ett antal funktioner som i sin tur är uppdelade
i olika rutiner. Ett moduluppbyggt MPS-system kan tolkas som ett referenssystem.
Systemet kan bland annat användas som hjälpmedel vid kravspecifikation, utveckling,
utvärdering och jämförelse av datorbaserade MPS-system.

 

 

 

 

Modul Modul Modul

System

Funktion Funktion

Rutin Rutin



MPS-system

5

 Nedan följer en beskrivning av de olika modulerna, hämtat från Olhager och Rapp
(1985)

 Grunddatamodul

 I grunddatamodulen finns de register som innehåller MPS-systemets basinformation,
samt rutiner som säger hur programmen ska vårdas och hur registren ska underhållas.
De register som finns är:

- Artikelregister

- Strukturregister

- Operationsregister

- Produktionsgruppsregister

- Verktygsregister

- Kalender

 Resursplanering

 I resursplaneringen finns den mest översiktliga planeringen som rör produktion,
material och resurser. Produkterna har samlats i hop till produktgrupper och
produktionsgrupper.

 

 Kundorderhantering

 Kundorderhanteringen behandlar kundorder från ordermottagning, orderregistrering
och bevakning av order för slutlig leverans.

 

 Materialplanering

 Materialplaneringen ska på ett ekonomiskt sätt planera när inleveranser av material
skall ske och i vilka kvantiteter. I denna modul finns lagervärdering, ABC-analys,
generering av beställningsförslag, lageradministration och inventering.

 

 Behovsplanering

 Behovsplaneringen görs främst för artiklar som har ett så kallat beroende behov, det
vill säga där man kan härleda materialbehovet ur behovet av till exempel
slutprodukter.

 

 Inköpsplanering

 Behovs- och materialplaneringen ger upphov till inköpsorder och produktionsorder.
Inköpsplaneringen administrerar inköpsordern genom beställningsberedning,
beställningsbevakning, godsbevakning och ankomstkontroll samt orderuppföljning.
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 Beläggningsplanering

 Produktionsorderns tid- och körplanering sker i beläggningsplaneringen. En
beläggningsanalys görs för att ta hänsyn till aktuell produktionsstatus, man tar vidare
hänsyn till varje arbetsställets kapacitet för att planera den definitiva beläggningen.

 

 Produktionsplanering

 I produktionsorderhanteringen lämnas ordern till verkstadsgolvet för en beordring
med utsläpp av verkstadsdokument, bevakning av orderstatus samt återrapportering av
färdiga operationer.

 

 Förkalkylering

 I Förkalkylen beräknas kostnader för enskilda produkter, produktserier, eller för
tillverkningsorder, en förkalkyl kan ligga till grund för ekonomiska beräkningar så
som till exempel lönsamhet och prissättning

 

 Efterkalkylering

 Den ekonomiska uppföljningen av produkter och order görs. Den faktiska
resursåtgången redovisas och kan jämföras med den planerade.

 Från efterkalkylen erhålls bland annat:

- Efterkalkyler per tillverkningsorder (med jämförelse mot förkalkyl)

- Aktuellt värde på PIA -produkter i arbete (jämförelse mot förkalkylerade värden)

- En sammanställning över utfallet för tillverkningsorder för aktuell period
(efterkalkyl jämförs mot förkalkyl)

- Periodens kostnader per kostnadslag i tillverkningen (Johansson, Samuelsson,
1998)

Simulering

I simulatorn kan man simulera olika möjliga fall, man kan se konsekvenserna om
någon eller några faktorer i verksamheten ändras.
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Figur 3 nedan visar ett modulutnyttjande i ett mindre tillverkande företag. Figuren
visar att ett mindre företag inte har så många moduler, företaget utför en del av
rutinerna manuellt.

Figur 3: Modulutnyttjande i ett mindre företag med produktion mot kundorder
(Olhager och Rapp, 1985 sid 176).

Med ett mindre företag avses i huvudsak produktionens komplexitet, förutom
företagets storlek. För ett mindre företag med kundordertillverkning är
kundorderhanteringen betydelsefull. Materialtillgänglighet och materialbehov
undersöks i materialplaneringen. Inköpsplaneringen grundas i huvudsak på
inköpsorder. Mycket av produktionsplaneringen kan göras manuellt. Efterkalkylen
stäms av mot förkalkylen och bildar ett underlag för eventuella justeringar av
kalkylpriserna.

2.2 Historik

2.2.1 Datorbaserad MPS

Datorbaserad MPS kom under 1940- och 1950 talen då lageroptimeringsmodeller för
distributionsföretag kom. Dessa var baserade på statistiska metoder eller
beställningspunktssystem. Det var inte förrän början av 1960-talet som MPS-
tillämpningarna blev datoriserade - detta berodde på att tidigare datorer var dyra,
långsamma och endast anpassade för sekventiell databehandling. De system som
utvecklades under 1960-talet var ofta egenutvecklade av den egna dataavdelningen. I
början av 1970-talet så kom IBM med anvisningar för hur MPS-information skulle
hanteras. I början av 1980-talet introducerades mikrodatorn. De första applikationerna
rörde de administrativa rutinerna som bokföring, order och fakturering. I de system
som kom under den senare delen av 80-talet finns betoning på andra funktioner inom
företaget som till exempel inköp (Olhager & Rapp 1985).

Sjuttiotalet kan sägas vara MRP-metodernas decennium, MRP - Material
Requirement Planning, kan översättas till materialbehovsplanering. MRP gjorde
skillnad mellan så kallade beroende och oberoende behov och det faktum att många
komponent och råvarubehov kan härledas ur ett känt behov av slutprodukter.
Åttiotalet blev Just-In-Time principens decennium. Det grundläggande i JIT-filosofin
är att det är viktigare att fokusera intresset mot varför lager uppstår och försöka att
eliminera orsakerna till lagerhållningen än vad det är att optimera kostnader som
uppkommer vid lagerhållning. I början av 80-talet var det många som var negativa till

För-
kalkylering

Material-
planering

Inköps-
planering

Efter-
kalkylering

Produktions-
orderhantering

Kundorder-
hantering
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ADB-baserade MPS-system. Men MPS-experter hävdade att det låg stora möjligheter
och potentialer bakom ADB-baserade MPS-system. I slutet av 80-talet och i början av
90-talet har informationstekniken utvecklats snabbt - detta har medfört stora
förändringar (Persson m.fl.1991).

2.3 MPS-begrepp
Persson m.fl. (1991) menar att beroende på seriestorlek och produktionsslag skiljer
man mellan enstycks-, serie- och kontinuerlig produktion. Enstycksproduktion är som
namnet anger, produktion av varje enskild produkt för sig. Vid serieproduktion
tillverkas en mängd produkter av liknande slag i en och samma serie. Vid kontinuerlig
produktion tillverkas en och samma produkt kontinuerligt.

Persson m.fl. (1991) säger vidare att det är vanligt att skilja mellan order- och
lagerproduktion. Skillnaden är en enskild beställning initierar produktionen eller, om
leverans kan ske direkt till kunden från färdigvarulager. Orderproduktion sker ofta
mot kundspecifika krav medan produktion mot lager är vanligt vid standardiserade
produkter.

Man skiljer vanligen mellan aktiviteterna planering, kontroll och styrning. Planering
innebär att man på förhand bestämmer vad och vilka mängder som skall tillverkas
samt var och när detta ska ske. Kontroll av aktiviteter görs för att man ska kunna följa
upp planerna. Styrning innebär att jämföra planerna med kontrollresultaten och sätta
in åtgärder vid avvikelser. Vilka åtgärder som bör vidtagas beror på orsaken samt
typen av storleken på avvikelsen. (Persson m.fl. 1991).

Enligt Persson & Virum (1996) innebär konvergerande materialflöde att ett större
antal komponenter köps eller tillverkas för att monteras samman till ett mindre antal
färdiga produkter. Vid diskussioner om MPS-principer är denna vanligast.
Divergerande materialflöde är motsats mot konvergerande, det innebär att ett fåtal
råvaror och komponenter bearbetas till flera olika slutprodukter.
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3. Ekonomisystem
Enligt Nilsson (1997) är ekonomistyrning den del av företagets styrning som är
inriktad mot ekonomiska mål där man huvudsakligen använder ekonomiska mått.
Ekonomistyrningen innehåller:

- Strategisk planering

- Programplanering och budgetering

- Uppföljning och analys (redovisning och efterkalkylering)

 Ekonomisystemet kan sägas vara ett informationssystem som samlar in, bearbetar och
rapporterar kvantifierbara ekonomiska händelser. Nilsson (1997) menar att man ofta
delar upp:

- Budgetsystem

- Redovisningssystem

- Kalkylsystem

  Figur 4 visar de mycket rutinartade processerna inom ekonomiområdet; redovisning,
budgetering och produktkalkylering. Redovisning är en central del i ekonomisystemet
som samspelar med de andra systemdelarna. Redovisningen ger underlag till både
budget - och kalkyluppföljning.

Figur 4: hur ett ekonomisystem kan fungera (Samuelsson, 1996 sid 51)

3.1 Ekonomiska modeller
Nilsson (1997) menar att ekonomin i ekonomistyrningen planeras och följs upp:

- för olika objekt (vilka objekt ska vi planera för)

- med olika ekonomiska mått (vilka mått ska vi använda)

- för olika perioder/tider

Ovanstående uppdelning beskrivs i ekonomiska modeller/ekonomimodeller. Modeller
ska visa den information som användarna behöver för att styra sin
verksamhet/funktion effektivt och produktivt. Ekonomistyrningens utformning i det
enskilda företaget grundar sig på dessa modeller. Observera att det behövs olika
modeller för styrning av olika funktioner. (Nilsson, 1997).

Budgetering Produktkalkylering

Redovisning

Budgetuppföljning

Budgetuppställande Förkalkylering

Efterkalkylering Analyser

Extern
rapportering
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Figur 5 nedan visar hur olika steg (planering och genomförande) i företag resulterar i
en analys av avvikelser med hjälp av olika ekonomiska modeller.

                                             Jämförelser

Figur 5: Modeller - det gemensamma för redovisning/efterkalkyl och budget/förkalkyl

(Samuelsson, 1996, sid 54).

3.2 Budget
Enligt Ljung m.fl. (1994) är budgeten en handlingsplan där företag ska försöka
uppfylla det som har fastställts. Oftast sträcker sig en budget över ett år och där ställer
företag upp åtgärder för det följande året. Budgeten fastställs av en överordnad
styrelse eller person. Budgeten används som jämförelsedata vid avvikelseanalyser.

Nedanstående punkter är enligt Ljung m.fl. (1994) budgeteringens
användningsområden:

3.2.1 Budgeteringens användningsområden:

• Budgeteringen är ett planeringsinstrument:

 Den visar vad vi behöver göra för att komma till vårt mål.

 

 

Genomförande
av den

planerade
verksamheten

Planering

av

verksamheten

De ekonomiska
konsekvenserna av

den planerade
verksamheten

beskrivs

Verksamhetens
ekonomiska

utfall
Ekonomiska

modeller

Budget

Förkalkyl

Redovisning

Efterkalkyl
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• Ett verktyg för kommunikation och samordning mellan olika avdelningar och
chefer:

 Det är viktigt att man har en kontinuerlig kontakt och diskussion under
budgeteringsprocessen. Det krävs att de olika avdelningarna håller kontakten om vad
som sker på varje avdelning. Genom budgeteringsarbetet kan man uppnå en kontakt
mellan de olika avdelningarna som kanske inte skulle funnits annars, detta kan ge mer
samhörighetskänsla i företaget.

 

• Ett instrument för ansvarsuppdelning inom företaget:

 Genom att sätta upp en budget kan det fastställas vilken avdelningschef som blir
ansvarig för att budgeten uppfylls och där i genom delegerar arbetsuppgifter.

 

• Att förbättra effektiviteten och måluppfyllelsen

 På sätt och vis är budgetens mål en spegelbild av företagets övergripande mål.
Skillnaden är mest att målen ligger på olika ansvarsenheter och därför blir mer
konkreta för medarbetarna. Detta bör öka medarbetarnas motivation till att nå målen.

 

• Ge tidiga signaler om något inte fungerar som det ska inom företaget.

Genom att regelbundet jämföra med budgeten kan man i ett tidigt stadium se om
företaget avviker från det som är budgeterat.

3.2.2 Budgeteringsprocessen

Budgetarbetet delas enligt Ljung m.fl. (1994) vanligtvis in i tre delar;
budgetuppställandet, den löpande styrningen med budgeten som verktyg och
budgetuppföljandet. Eftersom jag inte kommer ta upp något mer om budgeteringen än
syftet och uppföljningen har jag valt att inte skriva om budgetuppställandet.

3.2.3 Styrning med avvikelseanalys

Ljung m.fl. (1994) menar att eftersom budgeten är en ganska osäker planering krävs
det att tester görs för att se om man följer de kostnader och intäkter som beräknats.
Budgeterade värden jämförs med de verkliga utfallen. Varje enskilt företag vill ha
reda på bl a hur stora avvikelserna är, varför de uppstått, var de kommer ifrån och
vem som är ansvarig för dem. En negativ avvikelse har en negativt påverkan på
resultatet och en positiv avvikelse har en positiv. Olika avvikelseanalyser kan göras
till exempel; total avvikelse, lönesatsavvikelse, arbetstidsavvikelse,
sysselsättningsavvikelse.

3.2.4 Uppföljning

Ljung m.fl. (1994) säger att i budgetuppföljningen möter den fastställda budgeten
verkligheten. Syftet med uppföljning är att mäta måluppfyllelse, vidare att
kontinuerligt mäta effektivitet hos de som arbetar i företaget. Budgetuppföljning
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handlar om att samla, sammanställa och distribuera information. Den utgör också en
kunskapsbas, som kan bidra till att förbättra precisionen i det framtida budgetarbetet.
När man arbetar med kontroll- och ansvarsuppgiften är det viktigt med
överensstämmelse med budgetutformning och organisationsutformning. All
rapportering ska kunna förses med personliga adresser i företaget. Rapporter utan
adress känner ingen ansvar för. Det är viktigt att återföringen kommer snabbt. Oftast
är det att föredra snabbhet framför precision. Sen rapportering minskar intresse och
engagemang.

Betydelsen av uppföljning

Varför ska budgetuppföljning göras? Enligt Ljung m.fl. (1994) kan man tänka sig två
motiv till varför budgetuppföljningar ska genomföras. Det första är att vetskapen om
att vi kommer att bedömas påverkar vårt beteende. Det andra motivet är att
uppföljningen hjälper oss bilda kunskap som företag kan ha glädje av i framtiden.

Uppföljning kan hjälpa till att identifiera problemområden som kräver utredning och
analys och eventuella åtgärder. Budgetuppföljning kan för den oinvigde (och då
speciellt beräkningar i anslutning till avvikelseanalys) uppfattas beräkningsmässigt
komplicerad. Svårigheten ligger i att förstå de principer som ligger bakom
avvikelseanalyserna. Det är dock inte de framräknade siffrorna som är viktigast.
Avvikelsesiffror ger endast en indikation, som säger att utvecklingen under
budgetperioden inte blev sådan som vi hade tänkt oss att den skulle bli. Siffrorna ger
oss en anledning att analysera och diskutera speciella delar av den gångna periodens
verksamhet (Ljung m.fl. 1994).

3.3 Redovisning

3.3.1 Affärsredovisning och internredovisning

Prenkert (1993) menar att när det talas om redovisning så skiljer man ofta mellan två
olika typer; affärsredovisning och internredovisning. Affärsredovisningen är enligt lag
obligatorisk och lagen avser att se till att externa intressenter (ägare, långivare,
skattemyndigheter m.fl.) blir informerade om företagets ekonomi, enligt en fastställd
modell (till exempel bokföringslagen och årsredovisningslagen). Företag registrerar
data om affärshändelser, det vill säga transaktioner som skett mellan det enskilda
företaget och omgivningen. Internredovisning är inte obligatorisk.
Internredovisningens innehåll regleras inte med hjälp av lagar utan anpassas helt
enkelt efter det informationsbehov som finns internt på företaget. Företag registrerar
data om interna händelser, det vill säga information om företagets förbrukning av
resurser.

3.3.2 Redovisning enligt BAS-systemet

Nilsson (1997) säger att i ett tillverkande företag finns det vissa interna händelser och
beräkningar som skall registreras, dessa kan vara:

- Exempelvis förbrukat direkt material, arbete av olika produkter och
tillverkningsorder.
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- Kostnader skall delas upp, fördelas och tilldelas på/mellan olika ansvarsenheter
inom företaget.

- Produkter som har avlämnats mellan tillverkningsenheter och från tillverknings-
enheter till färdigvarulagret.

- Leveranser som gjorts från färdigvarulagret,  eller leveranser som har gått direkt
från tillverkningen till kunder.

- Varje ansvarsenhet inom företaget måste registrera kalkylmässiga merkostnader,
samt kalkylmässig avskrivning och ränta.

Enligt Prenkert (1993) kan affärshändelser och interna händelser registreras i samma
redovisningssystem. För internt behov kan det behövas att företag specificerar
affärshändelser även om affärsredovisningen inte kräver det. I bland vill företag till
exempel redovisa försäljning av varje enskild produkt. Ur datateknisk synvinkel är det
ingen större skillnad mellan affärsredovisning och intern redovisning. I båda fallen
gäller det att fånga data, registrera data, lagra data, bearbeta data (det vill säga sortera,
selektera, summera osv.) och ta fram rapporter med olika innehåll.

Den data som behövs för intern styrning kan registreras i företagets
redovisningssystem, i försystem eller sidoordnade system som lönesystem,
order/faktureringssystem, kalkylsystem eller MPS-system. Internredovisningens
rapporter riktar sig inte till samma mottagare och har delvis annat innehåll än
affärsredovisningens rapporter. En rapports innehåll kan sägas vara att man anger de
mått som rapporten innehåller och vilka objekt som dessa mått avser. Exempel på
olika mått kan vara resultat, intäkter, kostnader, räntabilitet, bundet kapital, skulder
och beläggningsgrad. Exempel på objekt är: produkter, avdelningar, projekt,
aktiviteter och kundgrupper. (Prenkert, 1993)

Prenkert (1993) säger vidare att i internredovisning ser företag information om hur
kostnaderna fördelas per avdelning (kostnadsställe), per kostnadsbärare (produktslag,
produktgrupp). I internredovisning sker rapportering av resultat för till exempel
produktgrupper, produkter och distrikt. Objekt som internredovisning kan ge
information om är till exempel projekt, aktiviteter, funktioner.

En skillnad mellan affärsredovisning och internredovisning är att internredovisning
ger information om fler objekt än affärsredovisning. En annan skillnad är att man
arbetar med olika mått, i affärsredovisning har man bokföringsmässiga kostnader
(periodiserad utgift - mäts och används i affärsredovisningen, grundas alltid på
anskaffningsvärdet av en resurs) medan i internredovisningen använder man
kalkylmässiga kostnader (periodiserad utgift - mäts och används i internredovisningen
och kalkyleringen, grundas på nuanskaffningsvärdet).

Numera är det vanligt att personal på företag hämtar de delar som man är intresserad
av från en gemensam databas. Detta har medfört att det har blivit lättare att integrera
affärs- och internredovisning med produktkalkyler. Detta kräver att till exempel
material värderas till både affärsredovisningens pris och till kalkylmässig kostnad. En
gemensam databas förutsätter att information för olika ändamål kan insamlas, lagras
och hållas åtskild. En gemensam databas medför också många fördelar, till exempel
lagring på ett ställe. Om företag har helt skilda system skulle anställda behöva ta in
och lagra informationen dubbelt, även om informationen är helt identisk. (Hansson &
Nilsson, 1994).
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3.4 Kalkylering

Resursinsatser: Förkalkyl: Utfall till Utfall till

std priser verkl. priser

Direkt material (kg) SKM* SPM VKM * SPM VKM * VPM

 Komponent A (antal) SKA * SPA VKA * SPA VKA * VPA

 Komponent B (antal) SKB * SPB VKB * SPB VKB * VPB

Summa direkta kostnader: XXXX KR XXXX KR XXXX KR

Förädlingskostnader:

Kostnadsställe 1 (tim) ST1 * SO1 VT1 * SO1 VT1 * VO1

   Kostnadsställe 2 (omst) ST2 * SO2 VT2 * SO2 VT2 * VO2

Kostnadsställe 3 (tim) ST3 * SO3 VT3 * SO3 VT3 * VO3

Tillverkningskostnad: XXXX KR XXXX KR XXXX KR

Prisdifferenser VK (SP - VP)

Påläggsdifferenser kostnadsställen VT (SO - VO)

Kvantitetsdifferens material mm SP (SK - VK)

Prestationsavvikelse kostnadsställen SO (ST - VT)

Figur 6: ex. på produktkalkylering (Nilsson 1997).

Förklaring till figurens förkortningar:

SK = Standard kvantitet

SP = Standard pris

VK = Verkligt kvantitet

VP = Verkligt pris

ST = Standard tid

SO = Standard pris på en aktivitet

VO = Verkligt pris på en aktivitet

3.4.1 För- och efterkalkyl

Förkalkyler är en sammanställning av beräknade ekonomiska data som avser insatta
resurser. Förkalkyler kan baseras på information från efterkalkyler om liknande
produkter tillverkats tidigare. Efterkalkyler är en sammanställning av verkliga
ekonomiska data från tidigare tillverkning och försäljning (Hansson, Nilsson, 1994).

I förkalkyler beräknas allt enligt standardpris, man skiljer dock på direkta och
indirekta kostnader (Nilsson, 1999).
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Ett syfte med att ta fram periodvis efterkalkylerade kostnader för företagets olika
produkter kan vara för att få underlag för prissättning eller att få underlag för
bedömning av produkters lönsamhet. Ett annat syfte är att bedöma effektiviteten i
produktionen. Man behöver då jämföra den efterkalkylerade kostnaden med något
slags mål eller standard - till exempel att företag jämför tillverkningskostnaden för
periodens färdigställda produkter enligt redovisningen med
standardtillverkningskostnaden för samma produktion. Mellanskillnaden mellan
standartillverkningskostnad och redovisad tillverkningskostnad kallas kalkyldifferens.
Som standartillverkningskostnad kan man exempelvis använda förkalkylerad
tillverkningskostnad baserad på verksamhetsplan och budget (Prenkert, 1993).

Efterkalkyl beräknas traditionellt efter verklig kvantitet och verkligt pris, men numera
används ofta verklig kvantitet och standardpris. Att använda standardpris i
uppföljning inom MPS är en fördel eftersom det går mycket snabbare. Man behöver
inte vänta tills de verkliga priserna är fastställda. Detta ger en snabb feedback. Varför
bryts ofta för- och efterkalkylerna ut till MPS-systemet? Därför att det är i MPS-
systemet som företag har hela produktregistret och det är på det registret som för- och
efterkalkyler beräknas efter (Nilsson, 1999).

3.4.2 Kalkylmodeller

Följande kalkylmodellalternativ är tagna från Ljung m. fl (1994). Dessa alternativ är
framtagna för att kunna se eventuella likheter mellan företagens val av kalkylmodell.

Påläggskalkyl

- Traditionell kalkyl

- ABC-kalkyl

- Egenutvecklad kalkyl

Bidragskalkyl

Divisions/ekvivalentkalkyl

Ljung m.fl. (1994) menar att vid påläggskalkylering delas kostnaderna upp i direkta
och indirekta kostnader. Direkta kostnader belastar kostnadsbärare - t.ex. en produkt -
direkt i kalkylen. Direkta kostnader är särkostnader som kan mätas och rapporteras för
en kostnadsbärare utan alltför stora kostnader Indirekta kostnader fördelas först på
kostnadsställen, därefter fördelas de på kostnadsbärare i form av pålägg. Indirekta
kostnader är samkostnader som är dyra eller svåra att mäta i förhållande till en
kostnadsbärare. Målet för all påläggskalkylering är att låta den förbrukning av
resurser som är förknippad med specifika kostnadsbärare, exempelvis produkter,
belasta just dessa.
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I en bidragsmetod ingår enligt Ljung m.fl. (1994) endast de intäkter och kostnader
som direkt påverkas av kalkylobjektets volymförändring. Några alternativkostnader
för de gemensamma resurserna finns inte synbara i en bidragskalkyl utan de förutsätts
vara noll.

En divisionskalkyl görs enligt Hansson & Nilsson (1994) genom att periodens
kostnader divideras med antalet tillverkande enheter under perioden. Hansson &
Nilsson (1994) fortsätter med att i en ekvivalentkalkyl fördelas periodens kostnader
på olika produktslag enligt vissa fastställda ekvivalenttal. Dessa tal visar varje
produktslags resursanspråk. En ekvivalentkalkyl kan med fördel användas när det
produceras ett fåtal produktslag efter någorlunda likartade metoder.

Ljung m.fl. (1994) menar att vid självkostnadskalkylering (som mycket väl kan
användas vid påläggskalkylering) beräknas självkostnader för en produktenhet, en
produktserie, en tillverkningsorder eller liknande kalkylobjekt. Självkostnadsmetoden
innebär en fullständig kostnadsfördelning, det vill säga fördelning av både direkta och
indirekta kostnader.
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4. Problemformulering
I MPS-system kan företag göra för- och efterkalkyler för olika produkter, order,
kundorder osv. I Internredovisningen talar man också om efterkalkylering och
uppföljning av budgeterade omkostnader. Frågan som uppstår då är: Hur definieras
efterkalkyl i de olika systemen?

4.1 Två varianter av efterkalkyl
Enligt Nilsson (1999) så kan företag följa någon av följande två uppdelningar:

1. I MPS-systemet så sker efterkalkyl på detaljnivå - det vill säga för varje produkt,
order osv. I internredovisningen så följer man upp produktkostnader för olika
perioder, per månad, kvartal osv.

2. Att efterkalkylen i MPS-systemet mäter verkligt förbrukade mängder till
förkalkylerade priser. I efterkalkylen i internredovisning mäter man skillnaden
mellan verkliga priser och förkalkylerade priser till verkligt förbrukade mängder.

4.2 Problemprecisering
Min huvudfråga till problemet är: hur sköter företag hantering med för- och
efterkalkyler? Hur är företagens ekonomiska uppföljning fördelad mellan MPS-
system och ekonomisystem?

Jag vill undersöka detta eftersom det finns olika uppdelningar som företag kan gå
efter när man gör efterkalkyler. Jag vill även undersöka vilken av ovanstående
uppdelningar som företagen använder sig av vid arbetet med efterkalkylering. Efter att
ha genomfört ett projektarbete av ekonomisk karaktär på ett företag i Skövde och
genom samtal med min handledare, har jag fått uppfattningen att många företag
brister i sin ekonomiska planering och uppföljning.

I detta arbete vill jag undersöka ett antal företag närmare, för att se hur den
ekonomiska planeringen och uppföljningen verkligen går till. Jag vill också undersöka
om det finns något speciellt tillvägagångssätt vid arbetet med för- och efterkalkyler
som är gemensamt för de undersökta företagen, eller om det är individuellt från
företag till företag.

Följande frågor ska stödja problemställningen:

• Vad använder företagen för typ av kalkylmodell?

• Hur och i vilket system förkalkylerar företag sina produktkostnader?

• Hur och i vilket system efterkalkylerar företag sina produktkostnader?

• Hur bestäms och förändras förkalkylerade kostnader om efterkalkylering inte sker
i internredovisningen?

• Gör företag en löpande uppföljning av pris- och kvantitetsavvikelser i
internredovisningen?

• Hur görs budget för nästkommande år? Utgår företag från på föregående års
siffror eller bygger budgeten på prognoser?
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• Hur upplevs nuvarande system av företag?

4.3 Avgränsningar
Jag kommer att inrikta min undersökning på tillverkande industriföretag, eftersom jag
tror att det är där som MPS-system är mest utbyggt. Jag tror också att det är
tillverkande företag som är mera noggranna med att integrera MPS-system med
ekonomisystem. För att göra undersökningen mer intressant kommer jag att
undersöka företag av olika storlek, företaget får dock inte vara för litet utan måste nog
ha minst 40-50 anställda. Företaget ska helst haft sitt MPS-system i några år, så att
rutinerna är väl inarbetade. Jag kommer bara att inrikta mig på företag
Skaraborgsregionen för att resorna till och från de undersökta företagen inte ska bli
för långa.

Inom ekonomistyrning är det internredovisning som är den intressanta biten då det är
där företag ser alla kostnader uppdelade, på till exempel enskilda produkter, order
osv. Det är i internredovisningen som avvikelser i till exempel pris och på löner
uppstår. Det är också i internredovisningen som den största kopplingen finns till
MPS-system genom för- och efterkalkyler, det är därför min fokus kommer att ligga
här.

4.4 Förväntat resultat
Jag tror att jag kommer att hitta skillnader i sättet att göra ekonomiska uppföljningar
företag emellan eftersom en uppföljning är helt upp till företaget självt. Jag antar att
ett litet företag inte har resurser att följa upp sin ekonomi på samma sätt som ett stort
väletablerat företag har. Jag tror även att stora företag gör uppföljningar med tätare
intervall än små företag. Ett litet företag gör kanske bara en uppföljning vid årets slut
medan ett större företag kanske har en kontinuerlig uppföljning - det vill säga att om
något avviker från budgeten, så märker systemet av det, och allt beräknas efter de nya
siffrorna. På detta sätt undviker man otrevliga överraskningar vid årets slut.
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5. Metod

5.1 Litteraturstudie
Jag har använt mig av en litteraturstudie för att fördjupa mig i mina ämnesområden
MPS-system och ekonomisystem. För att läsaren skall få en överblick av
ämnesområdena har jag valt att presentera en sammanfattning av aktuella begrepp och
teorier i kapitel 2 - MPS-system och i kapitel 3 - Ekonomisystem.

5.2 Undersökningens uppläggning

5.2.1 Alternativet Surveyundersökning

En Surveyundersökning genomförs enligt Patel & Davidson (1994) på en större
avgränsad grupp. En sådan undersökning kan ge lite information om ett stort antal
variabler, eller mycket information om ett litet antal variabler, beroende på
frågeformulärets utformning. Syftet med en Survey är ofta att besvara frågor av typen
vad, var, hur och när? Oftast används enkäter eller intervjuer för genomförandet. En
fördel med en Survey är att det är relativt lätt att dra generella slutsatser utefter de
svar man fått fram i undersökningen. Eftersom en Surveyundersökning skulle kräva
att jag använde ett större antal företag i min undersökning, har jag valt att inte
använda mig av denna metod.

5.2.2 Alternativet Fallstudie

En fallstudie innebär enligt Patel & Davidson (1994) att man gör en undersökning på
en mindre avgränsad grupp. Det kan till exempel vara en undersökning av en individ,
en grupp av individer, en organisation. Man behöver inte bara använda sig av just ett
fall utan man kan använda flera fall i sin undersökning. Fallstudier är den vanligaste
kvalitativa undersökningsformen och används ofta när vi vill studera processer och
förändringar.

Jag har valt att göra en fallstudie med ett urval av fyra tillverkande företag. För att
genomföra fallstudien har jag valt att göra besöksintervjuer med berörda personer på
företagen, eftersom man får en mer personlig uppfattning om varje företags specifika
rutiner vid en intervju. Man får chans att ställa följdfrågor och om det uppstår
oklarheter så är det lättare att reda ut dessa person till person. Faktorerna ovan gör att
jag tycker att intervjuer ger en bättre verklighetsbild än en enkätundersökning.

Anledningen att jag valt just fyra företag är att om jag hade valt fler så skulle
materialet bli för omfattande, hade jag valt färre skulle det vara svårt att se eventuella
likheter/skillnader företagen emellan.

Vid fallstudier används intervjufrågor med låg grad av strukturering och
standardisering (Se kapitel 5.2.3 för vidare beskrivning). Detta för att ge respondenten
så stort utrymme som möjligt att svara inom. Eftersom målet är att få en djup
förståelse av det studerade fenomenet, är det viktigt att ge respondenten chans att
förklara sina svar.
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En nackdel med en fallstudie jämfört med Surveyundersökning är att det är svårare att
dra generella slutsatser av studiens resultat, eftersom undersökningsgruppen är
mycket mindre.

5.2.3 Tekniker för att samla in information - Intervju resp. enkät

Vid intervjuer (Patel & Davidson, 1994) kan olika tekniker användas; tratteknik och
omvänd tratteknik. Det förstnämnda är en teknik då man börjar med öppna frågor och
avslutar med de mer inriktade frågorna. Omvänd tratteknik innebär att man börjar
med de mer inriktade frågorna och slutar med de mer generella frågorna. Vid en
strukturerad intervju ställs frågor vars formuleringar är exakt bestämda. Frågorna
erbjuder då ett antal fastställda svarsalternativ som respondenten kan välja mellan.

Jag har valt att göra intervjuer med hjälp av omvänd tratteknik det vill säga att mina
frågor är mer inriktade i början av intervjun och jag avslutar med de mer generella
frågorna. Intervjuerna som jag genomför kan klassas som ostrukturerade intervjuer -
de har den fördelen att intervjuerna genomförs i en mer normal samtalsform, frågorna
kan då varieras efter situation och respondentens egen erfarenhet, det finns även chans
att ställa följdfrågor och eventuella problem kan diskuteras. Anledningen till att jag
valde omvänd tratteknik var att jag tyckte att det var bra att komma in på
huvudproblemet med en gång, det vill säga hur och i vilket system som de undersökta
företagen gör sina för- och efterkalkyler.

Den största nackdelen med intervjuer som metod är att det tar mycket tid, man ska
bearbeta intervjun efteråt och detta tar också tid. Detta innebär att jag inte kan göra en
omfattande undersökning, men jag tror det vägs upp av att kvaliteten på denna sorts
undersökning blir hög.

En fördel med intervjuer är att det interna bortfallet blir litet. Det vill säga mängden
av obesvarade frågor blir minimal då intervjuaren kan förklara och omformulera
frågorna tills ett svar erhålls. Det externa bortfallet borde också bli litet om inte något
oförutsett händer, eftersom oftast har intervjuaren stämt träff med respondenten för att
utföra intervjun.

En enkätundersökning innebär att man genomför en undersökning på en slumpvis
utvald mängd ur en population. Undersökningen skulle kunna gå till på så sätt att jag
skickar ut ett formulär med frågor till utvalda företag, sedan skulle de få en viss tid på
sig att fylla i formuläret innan det skickades tillbaka till mig. Enligt Patel & Davidson
(1994) är det vid framtagandet av enkäter viktigt att tänka på vilken grad av
standardisering och strukturering som skall användas. Standardisering innebär i
vilken grad intervjuaren ansvarar för frågornas ordning och utformning. Strukturering
innebär i vilken grad respondenten kan svara helt fritt beroende på erfarenheter och
inställning. Det är viktigt att göra en bra avvägning mellan strukturering och
standardisering och att även vara helt opartisk i utformningen av enkäter och
intervjuer. En enkät ska börja med bakgrundsfrågor och avsluta med möjlighet till
egna kommentarer om till exempel enkätens innehåll eller utformning. Frågorna där
emellan ska stödja problemformuleringen så att rätt information kan tas fram.

Jag har valt att inte att göra en enkätundersökning. Jag skulle kunnat göra en enkät
med standardiserade frågor och skickat ur till ett större antal företag men eftersom
frågorna ofta måste justeras på plats, beroende på varje intervjupersons personliga
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referensramar och erfarenheter och företagets speciella situation, finns det en stor risk
för att svaren skulle bli ofullständiga och svåra att bearbeta och analysera. Av
personliga erfarenheter så vet jag att en enkät inte alltid tas på allvar utan svaren kan
bli dåligt motiverade eller inte besvarade alls. Ytterligare en orsak är att de företag jag
har valt ut för min undersökning inte har samma typ av tillverkning därför kan det
vara svårt att utforma standardiserade frågor.

Ejvegård (1993) menar att vid en enkätundersökning så måste man ha i åtanke att det
finns risk för bortfall, det vill säga att respondenten inte svarar. Ejvegård menar att det
finns två sorters bortfall, dels enkätbortfall, det vill säga att frågeformuläret inte
kommer tillbaka, dels det interna bortfallet, det vill säga att en fråga inte besvaras.
Om det ska vara statistiskt meningsfullt att bearbeta svaren så får inte bortfallet vara
orimligt stort.

5.3 Kvalitativ respektive kvantitativ metod
Wallén (1993) säger att en grundläggande metod för att ta reda på människors
upplevelser är helt enkelt att fråga dem. En intervju eller en enkät med rent
standardiserade frågor fungerar i allmänhet inte så bra utan man måste kunna anpassa
frågorna efter varje individ och kunna göra följdfrågor. Intervjuer av detta slag brukar
kallas djupintervjuer, sådana intervjuer är av kvalitativ karaktär.

En kvalitativ undersökning ger en annan och djupare kunskap än om man använder en
kvantitativ metod. (Patel & Davidson, 1994). En kvalitativ undersökning präglas av
mig som genomför arbetet. När man gör en kvalitativ bearbetning så använder man
ofta ett textmaterial. Till exempel efter man gjort en intervju så bearbetar man svaren
med hjälp av gruppering och omskrivning av olika slag. Jag har exempelvis skrivit ner
alla mina intervjusvar i en löpande text, och utifrån den texten har jag dragit mina
slutsatser. Textmaterial är ofta av omfattande storlek, även om man har ganska få
intervjuer så blir det mycket text när man skriver ut dem.

Patel & Davidson (1994) menar att ovanstående gör att kvalitativa undersökningar är
både tids- och arbetskrävande. Under själva insamlingen av material så får man ofta
nya tankar och idéer som förhoppningsvis stärker problemområdet. Det är viktigt att
man dokumenterar dessa tankar och idéer i till exempel en dagbok inför den slutliga
analysen. Det är bra om man gör en löpande analys snarast efter varje intervju dels för
att intervjun och dels för att få nya idéer till hur det fortsatta arbetet ska fortlöpa. I
slutrapporten måste man alltid redovisa hur man gått till väga vid bearbetningen.

I mitt fall är det självklart att använda en kvalitativ undersökning eftersom jag anser
att det är det enda sätt som jag kan få fram de svar som jag förväntat mig är genom
intervjuer. Intervjuer av det slag som jag kommer att genomföra - besöksintervjuer är
en rent kvalitativ undersökning. Jag kommer visa datan i form någon slags diagram.



Metod

22

Bäck & Halvarson (1992) menar att i de metoder där man arbetar med dokumenterade
meddelanden som utgångspunkt, kan man använda sig av en så kallad
innehållsanalys. En innehållsanalys börjar i meddelandenas innehåll, men syftar ofta
till att säga något om andra delar av en kommunikationsprocess. Genom en
undersökning vill vi ta reda på vad författaren avsåg med dokumentets innehåll.

En sorts kvantitativ metod är enligt Bäck & Halvarson (1992) en så kallad kvantitativ
innehållsanalys, den syftar till att man mäter frekvensen - det vill säga hur mycket
eller hur ofta - vissa ord, sammanställningar av ord eller teman förekommer i en text.
Kategorierna har man bestämt på förhand och de utgår från den frågeställning som
man avser att undersöka. Delar av texten delas sedan upp på dessa kategorier och på
något sätt mäts förekomsten. I det enklaste fallet av en innehållsanalys räknar man hur
ofta en bestämd kategori förekommer. Kvantitativa innehållsanalyser har kommit till
användning i områden som t.ex. beskrivning av innehåll i massmedia eller i
valpropaganda.
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6. Genomförande
Det första steget av mitt genomförande var utformningen av intervjufrågor till de
berörda företagen, som jag gjorde tillsammans med min handledare. Jag anser att
mina intervju frågor går under tekniken omvänd tratteknik - det vill säga att jag börjar
mina intervjuer med de mer inriktade frågorna och avslutar med de mer generella
frågorna. Nästa steg var att göra en lista över tänkbara företag som jag skulle kunna
utföra min undersökning på. Villkoret för att kunna använda sig av ett visst företag är
att det är ett tillverkande företag med ett fungerande MPS-system och
ekonomisystem. Anledningen till att jag valt just fyra företag är att jag anser att det
skulle vara svårt att både hantera och hinna med fler för att kunna göra djupintervjuer
och om jag skulle ha valt mindre än fyra så anser jag att det skulle det vara svårt att se
eventuella likheter och skillnader företagen emellan. Tanken bakom valet till
tillverkande företag med olika sorts tillverkningsinriktning och företagsstorlek, var att
se om det fanns likheter och skillnader i arbetet med för- och efterkalkyler mellan de
olika typerna av företag - om det skilde mycket mellan företagen emellan beroende på
storlek och inriktning.

I den första kontakten med företagen ringde jag och presenterade mig och mitt arbete
och försökte att boka en tid för en besöksintervju med en lämplig person. För att
underlätta min undersökning har jag valt att kontakta företag som finns inom
Skaraborgsregionen. Jag fick kontakt och tid för besöksintervjuer på de fyra företag
som jag hade valt ut för min undersökning. Följande företag ställde upp på en
intervju: GLA Industry AB i Skövde, Skaraverken AB i Skara, Partek Rockwool AB i
Skövde & Arkivator i Falköping.

Efter varje intervju bearbetade jag svaren direkt medan det fanns färskt i minnet. En
nackdel var att eftersom jag skrev ner svaren samtidigt som intervjun genomfördes,
var det svårt att hänga med i respondentens diskussion. Detta innebar att jag var
tvungen att ringa tillbaks till varje respondent veckan efter intervjuerna för att få vissa
svar förtydligade. I vissa fall har jag varit i kontakt med respondenterna en tredje
gång.

6.1 Kortfattade företagsbeskrivningar :
Företagsbeskrivningarna är tagna från informationsblad från respektive företag.

GLA Industry AB är moderbolag inom GLA koncernen och är beläget i Skövde. Inom
koncernens sju företag arbetar 250 personer. Företagen inom koncernen arbetar med
serieproduktion och lågvolymproduktion, vilket betyder att de inte bara levererar
produkter utan också tjänster. Huvudsysselsättningen är montering, bearbetning,
gravyr och logistikfunktioner. Företag som ingår i koncernen är följande: GLA
Kvalitetsmontering, GLA Eldemontering, GLA Logistics Partner, GLA Machining
AB & GLA Systems. GLA arbetar mycket mot kunder som Volvo och Electrolux.

Skaraverken som är beläget i Skara är en högteknologisk mekanisk verkstad som gör
precisionstillverkade komponenter och detaljer. Skaraverken håller även på med
bearbetning, svetsning och lackering av plåt. Företaget har 85 anställda.
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Tillverkningen är helt kundorderstyrd och den utförs med stor noggrannhet eftersom
det finns cirka 15 000 olika mätverktyg i produktionen. Företag som anlitar
Skaraverken AB är bland annat Volvo, Saab, Wärtisilä och Parker Pneumatic, Atlas
Copco, m.fl.

Teknisk Isolering är en division inom Partek Rockwool AB och är beläget i Skövde.
Moderbolaget Partek ligger i Finland. Partek Rockwool AB är ett av Nordeuropas
ledande företag inom isolerings- och byggbranschen. Företaget täcker huvudsakligen
alla behov av isoleringsmaterial vare sig det gäller värme, kyla, brand, eller
ljudisolering. Divisionen Teknisk Isolering har cirka 170 anställda och tillverkar
rörskålar, nätmattor och lamellmattor. De tillverkar främst för industri med
isoleringsprodukter som till exempel ventilationskanaler, brandsäkra dörrar,
braskaminer, pizzaugnar. Exporten ligger idag på ungefär 20 % av den totala
försäljningen.

Arkivator som är beläget i Falköping tillverkar och monterar kvalificerade
industrikomponenter. Verksamheten omfattar såväl enskilda detaljer som leverans av
kompletta system. Huvuddelen av koncernens försäljning går till svenska företag med
verksamhet inom och utanför Sverige. Arkivators olika affärsområden är följande:
Telekom, Medicinteknik, Verktyg, Fordon, Livsmedel, Försvar, samt övrigt.
Produktionsenheterna finns i Falköping, Stockholm, Tidaholm, Linköping samt i
Wien. I Falköping arbetar 160 personer. Omsättningen för 1998 uppgick till 511 Mkr.
Arkivator är sedan 5 juni 1997 noterad på OTC-listan på Stockholms fondbörs.
Företag som anlitar Arkivator är främst: företag inom Ericssonkoncernen, bland annat
Ericsson Microwave Systems, Ericsson Radio Systems och Ericsson Radio Access,
Siemens-Elema, Toolex Alpha, Valdex, VCE och Fundo - en underleverantör till
Volvo och Saab.

6.2 Frågor och svar som framkommit vid intervjuer
Jag har valt att skriva varje fråga och sedan skriva vilka svar jag fick av företagen.
Svaren är listade efter varandra i den ordning som intervjuerna gjordes: GLA Industry
AB, Skaraverken, Partek Rockwool AB, och Arkivator.

Vad använder företaget för typ av kalkylmodell?

GLA använder en sorts egenutvecklad kalkyl där alla de budgeterade indirekta
kostnaderna fördelas på utförda timmar för olika typer av manuellt och maskinellt
arbete. GLA kallar den för en timpriskalkyl - där företaget specificerar till exempel
konsultarbete, bearbetning (manuell eller maskinell) och montering. GLA använder
sig alltså inte utav fördelning av kostnader på kostnadsställen utan fördelar sina
kostnader på timpriset för utfört arbete. Genom en analys kan GLA sedan få fram
styckpriser.

Skaraverken använder en egenutvecklad kalkyl som är en slags påläggskalkyl. Den
ligger i MPS-systemet. Anledningen att Skaraverken valt en egenutvecklad kalkyl var
för att det var lättare att anpassa en sådan till befintligt MPS-system.
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Partek Rockwool AB använder en typ av kalkylering som är en mellanform av
självkostnads- och bidragsmetoden. Den ursprungliga kalkylmodellen var tvungen att
omarbetas för att passa kalkylsystemet KAL.

Arkivator använder en påläggskalkyl där samtliga kostnader fördelas på en mängd
kostnadsställen för olika typer av aktiviteter i en så kallad självkostnadskalkyl.

Hur och i vilket system förkalkylerar företag sina produktkostnader?

I GLA's bearbetning begär företaget en offert från underleverantörerna på
materialkostnader, sen läggs timpris för olika typer av bearbetning, som till exempel
montering, maskinbearbetning och kostnad för totalövervakning (det vill säga priset
för den tid som produkten finns hos GLA, bland annat lagerhållningskostnad) på. För
att få fram pris per enhet tar företaget fram emballagepris för en enhetslast och delar
med antal enheter.

GLA använder en tabell med fastställda timpriser som ledningen har framställt, den
baseras på personalkostnader, fasta kostnader som till exempel avskrivning på
produkter  (Exakt hur dessa timpriser är framräknade var det inte någon jag talade
med som kunde svara på). Denna tabell förnyas med jämna mellanrum, GLA försöker
att ligga lågt i pris jämfört med andra företag, och förhoppningen är att det ska ge mer
jobb. Det är viktigare att hålla kvar personal som känner företaget, man får ju dock
hålla det på en nivå så inte företaget kör i botten.

Som det ser ut i dag gör GLA förkalkylen för hand men tanken är att
projekten/arbeten ska förkalkyleras i företagets MPS-system SAP R3. De direkta
kostnaderna kalkyleras beroende på vad det är som tillverkas. GLA arbetar mycket
mot Volvo och då sker monteringen i Volvos flöden, vilket betyder att materialet ej är
GLA's utan det är bara montering och visst material som används. Kalkylen baseras
då på monteringskostnader och egna materialkostnader.

På Skaraverken finns alla förkalkylerade kostnader på befintliga produkter och
komponenter i MPS-systemet. De förkalkylerade kostnaderna är uträknade
standardkostnader. På Skaraverken är MPS-systemet länkat till kalkylsystemet så att
ändras kostnaderna någonstans i ett av systemet så ändras det i det andra också. Till
exempel om timpriset för en maskins bearbetning ändras så ändras det i
kalkylsystemet också. Tidsåtgången är en tidigare uträknad standard - det är 1.0 som
används. I systemet ligger en färdig förkalkyl - en sorts mall, nästa gång företaget
behöver göra en förkalkyl skriver man in alla aktiviteter till exempel bearbetning,
tider, material osv. Sedan gör systemet en komplett förkalkyl utifrån detta.

Skaraverken gör sina förkalkyler i företagets MPS-system som heter Procornia. Det är
specialkonstruerat just för Skaraverkens behov. Personalen anger de antal enheter som
planeras att tillverkas - Skaraverken arbetar med serier från 25 enheter upp till 300
enheter. I systemet matar personalen in det antal enheter man tänker tillverka och
vilka komponenter som ingår i produkten, sedan hämtar systemet priserna automatiskt
eftersom artikelregistret ligger i MPS-systemet.
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På Partek Rockwool AB görs förkalkylen som grund i en Excel-fil, som sedan förs
över till kalkylsystemet KAL. I KAL, som är ett egenutvecklat kalkyleringsystem i
AS/400 miljö, matar personalen in alla uppgifter som till exempel material och priser.
KAL är kopplat till produktregistret. Det största utnyttjandet av KAL sker vid
årsskiftet då alla priser i hela produktregistret ska förnyas.

Partek Rockwool AB använder sig inte av standardpriser. De indirekta kostnaderna
kommer fram när varje avdelning för sig visar sina budgetar, dessa delbudgetar
jämförs sedan med föregående års priser, det vill säga föregående års
avdelningsbudgetar. Om det är något som avviker mycket från föregående års budget
som inte har med prishöjning att göra så görs det en omarbetning av budgeten. De
direkta kostnaderna som Partek Rockwool AB har beror helt på vilken produktion
som budgeten beräknas på.

Själva kalkylen består av 8 steg.

• I det första steget anges kostnaden för direkt material, där ingår kostnader för ull,
bindemedel, lager/utlastningskostnad och kapacitetssärkostnad.

• Steg 2 består av PK 0,5 - produktkalkyl 0,5 visar kostnaden för direkt material.

• Steg 3 består av ingående emballage material, lager/utlastningskostnad och
kapacitetssärkostnad.

• Steg 4 genererar PK 1 - produktkalkyl 1 - som består av summan av direktmaterial
+ direkta löner + elkostnad + utlastning.

• I steg 5 tas fabrikssamkostnader, kostnader för översikt material, kapital och
samkostnader centralt upp. Detta genererar steg 6

• Steg 6 ger PK3 - produktkalkyl 3 - beräknas genom att summera PK 1 +
kapacitetssärkostnad + fabrikssamkostnad + interna debiteringar + avskrivningar
enligt plan.

• I steg 7 tas AP-påslaget - räntan å kapital - upp, det vill säga kapital i form av
byggnader, maskiner, inventarier osv.

• I det sista steget, steg 8, görs en summering av PK3 och AP-påslaget. Detta
internpris gäller vid försäljningar inom Partek koncernen.

Arkivator använder standardpris för materialbearbetning, de baseras på en beräknad
körtid på maskinerna. Det vill säga att alla maskiner klockas hur lång tid varje
bearbetning tar. Sen kan ju dessa tider ändras om maskinen till exempel byts ut till en
annan maskin.

Hos Arkivator görs förkalkylen i företagets MPS-system - Monitor. I grunden ligger
det en förkalkyl som är baserad på de totala budgeterande kostnaderna. Dessa
kostnader är sedan nedbrutna på olika nivåer:

- Först visas alla tillverkningskostnader

- Tillverkningskostnaderna delas sedan upp på bland annat direkt lön, direkt
material, MO, TO osv.

- Till sist bryts kostnaderna ner på maskingruppsnivå. Samma maskin får samma
kostnader.
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Hur och i vilket system efterkalkylerar företag sina produktkostnader?

GLA gör ofta provserier av en produkt där de olika momenten i produktionen klockas
- när den är gjord så läggs det till en säkerhet i form av en tidsmarginal, eftersom
provserierna kanske består av 10 enheter och allt material finns framme på plats. Den
tillagda tiden skall täcka sådant som till exempel avlastning från lastbilar, förflyttning
mellan olika maskiner osv.

På GLA sker det idag ingen regelbunden efterkalkylering. Företaget arbetar ofta med
mindre projekt (ett uppdrag eller arbete som ett företag har beställt av GLA) och de
kan ligga ganska så tätt i tid, därför har det inte funnits någon tid för efterkalkylering.
Men det är helt klart meningen att det ska ske. Som det ser ut idag finns det alltså
ingen regelbunden uppföljning på projekten, men företaget har precis anställt en
kvalitetstekniker som ska göra löpande uppföljningar av projekten. I den
efterkalkylering som görs, används alternativ 1 som anges i kapitel 5 - metod,
uppföljning på detaljnivå i MPS-systemet.

En förklaring till att det ser ut som det gör i dag på GLA, är att företaget startades
med 5 anställda 1992, sen har företaget växt så fort att "man har växt ifrån sin egen
kapacitet". En åtgärd som vidtas ibland, om det inte stämmer är att GLA försöker
omförhandla priserna med kunden om det visar sig att det har gått snett.

På Skaraverken gör man efterkalkyler regelbundet. Så snart ett jobb är avslutat, matar
personal in uppgifter om aktuell förbrukning in i systemet, systemet räknar sedan ut
en efterkalkyl. Eftersom det är förkalkylerade priser/kostnader som används vid
efterkalkylering så betyder det att eventuella avvikelser är kvantitetsavvikelser Det
finns en person som är satt att följa upp efterkalkylerna.

Företaget använder sitt MPS-system Procornia för att göra sina efterkalkyler,
kalkylerna görs regelbundet. Efterkalkyleringen görs efter alternativ 1 som anges i
kapitel 5 - metod, uppföljning på detaljnivå i MPS-systemet.

Ibland ger efterkalkylen anledning att ändra den tidigare uträknade standardtiden 1.0.
Ibland kan efterkalkylen visa att en standardtid på 0.85 eller 1.15 har använts - detta
måste då undersökas om det är bestående - om det visar sig att det är bestående så får
personal gå in i förkalkylen och ändra dessa standardtider.

Partek Rockwool AB gör inte någon efterkalkyl för varje tillverkningsorder. Det görs
alltså en total jämförelse på tillverkningen, men på enhetsnivå görs det inte några
efterkalkyler. Efterkalkylen görs efter alternativ 1 som anges i kapitel 5 - metod,
uppföljning per period i internredovisningen.

Det finns rapporter - så kallade Prinsrapporter som kommer från produktionen över
vilka produkter som är producerade och hur många ton som har använts till
tillverkningen. Rapporterna redovisas per skift och år och jämförs med budget. Det
görs även så kallade veckorapporter som visar producerade ton jämfört med budget,
denna rapport redovisas med hjälp av ett diagram. Det är dock på gång att införa
arbetet med efterkalkyl, moderbolaget Partek i Finland använder efterkalkyler.

På Arkivator görs efterkalkyler - fast inte i den omfattning som behövs. På Arkivator
så har det varit få efterkalkyler eftersom det är många fleroperationsmaskiner som är
helt bemannade, delvis bemannade och helt obemannade. Det finns många olika bitar
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som laddas på en palett (maskinens "arbetsbord"), det är mycket svårt att mäta hur
lång tid varje bit av olika sort har tagit.

Uppföljning görs med hjälp av stickprov som det ser ut i dag. Ett sätt som finns är att
de olika cykeltiderna klockas. Detta anser företaget är viktigt vid längre serier som
körs kontinuerligt. Arkivators efterkalkyler görs i MPS-systemet Monitor. I de
efterkalkyler som väl görs används alternativ 1 som anges i kapitel 5 - metod,
uppföljning på detaljnivå i MPS-systemet.

Ekonomichefen på Arkivator tror att det är allmänt hos tillverkande företag - de är
dåliga på att göra efterkalkyler, det är dock på gång i de flesta företag tror han.

Hur bestäms och förändras förkalkylerade kostnader om efterkalkylering inte
sker i internredovisningen?

GLA gör inte sin efterkalkylering i internredovisningen. Förkalkylerade priser
bestäms av en fastställd timpristabell som företagsledningen har framställt. Denna
timpristabell uppdateras med jämna mellanrum.

Skaraverken gör inte sin efterkalkylering i internredovisningen, en justering av
förkalkylerade kostnader görs om så behövs. De förkalkylerade kostnaderna styrs av
föregående års utfall . Om de förkalkylerade kostnaderna avviker mycket utan någon
godtagbar anledning från föregående utfall måste en omarbetning av de
förkalkylerade kostnaderna ske.

Partek Rockwool AB gör inte någon efterkalkylering i internredovisningen och
företaget gör heller inga ändringar av de förkalkylerade priserna. Den ändring som
sker är i försäljningsstatistiken - det blir ett lönsamhetsöverskott eller underskott. De
förkalkylerade priserna styrs mer av konkurrenter än av kalkyler.

Arkivator gör inte någon efterkalkylering i internredovisningen. Eventuella
förändringar av de förkalkylerade kostnaderna görs om de avviker mycket från
budget. Omförhandlingar med kunder om till exempel pris sker i den mån det går. I
värsta fall om det har gått för långt så får man avsluta produktionen.

Gör företag löpande uppföljning av pris- och kvantitetsavvikelser i
internredovisningen?

GLA gör ingen uppföljning av avvikelser i internredovisningen.

I Skaraverkens redovisningssystem ligger budgeten fast. Varje månad jämförs utfallet
med budget. Eftersom företaget använder sig av standardpriser som är fastställda med
varje kund och för ett år framåt - blir det inte några avvikelser i pris. Om det uppstår
en avvikelse i kvantitet följer man upp dessa och vidtar åtgärder vid behov. Ett
exempel på en sådan åtgärd är att förkalkylen räknas om för att undersöka om det
gjorts ett fel från början.
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Partek Rockwool AB gör en periodisk uppföljning, det vill säga vid en viss tidpunkt.
Men det finns inte någon riktig rutin för det. Det görs dock en rutinmässig uppföljning
av priser på direkt material och grundmaterial. Övrig uppföljning görs vid mån av tid.
Priset på direkt material följs upp varje månad dels på grund av att inköpsavdelningen
kräver information om prisavvikelser.

Partek Rockwool AB gör många olika avvikelseanalyser till exempel en så kallad
"Quick-report" som avvikelseanalys. I en "Quick-report" stämmer företaget varje
månad av hur försäljningen den senaste månaden överensstämmer med budgeten. Det
görs även en så kallad "Budget-Control" som görs varannan månad cirka 15 dagar
efter månadsskifte. I denna rapport finns de mer exakta siffrorna än i "Quick-report".
För att avvikelserna ska kunna åtgärdas så snabbt som möjligt krävs det att
kontrollerna sker med täta mellanrum för att negativa förändringar ska kunna bromsas
eller rent av stoppas helt.

På Arkivator görs det en periodisk uppföljning varje kvartal i redovisningen. Utfallet
jämförs med budget för samma period.

Hur görs budget för nästkommande år?

På GLA gör de olika avdelningarna som försäljning, tillverkning och administration
sina egna delbudgetar som sedan slås ihop till en gemensam budget för hela företaget.
En budget läggs upp för ett år framåt, men en förändring kan ske mycket snabbt på
grund av att det kan komma in nya projekt/arbeten som inte var förutsedda på mycket
kort tid. Det samma gäller att det kan försvinna ett projekt/arbete som man hade
räknat med. Budgeten störs mycket lätt och det tas inte så stor hänsyn till den. GLA
tycker att företagets budget fungerar som ett planeringsinstrument, att budget används
som ett verktyg för kommunikation mellan olika avdelningar och chefer och att
budget används som ett instrument för ansvarsuppdelning inom företaget.

På Skaraverken görs budgeten för hela företaget med alla avdelningar, den är alltså
inte uppdelad på flera nivåer. I grunden baseras budgeten helt på prognoser. Budgeten
görs för 12 månader framåt. Den görs sedan om varje kvartal och 12 månader framåt,
rullande. Företaget använder sig lite av konceptet "balanced scorecard". Det vill säga
att man utgår från affärsidén och att strategin sedan preciseras i fyra olika avseenden:

• Det finansiella perspektivet - vilka blir konsekvenserna för aktieägarna?

• Kundperspektivet - hur ska kunderna uppfatta företaget?

• Det interna processperspektivet - vilka blir kraven på processerna?

• Utvecklingsperspektivet - vilka blir kraven på utvecklande och medarbetare?

Det finns en budget i botten som inte rörs under hela året, men eftersom nya arbeten
kan komma in med kort varsel så tas det inte så stor hänsyn till den. Skaraverken
tycker att företagets budget fungerar som ett planeringsinstrument, att budget används
som ett verktyg för kommunikation mellan olika avdelningar och chefer och att
budget används som ett instrument för ansvarsuppdelning inom företaget.



Genomförande

30

Budgeten på Partek Rockwool AB görs av varje avdelning för sig. Budgeten i stort
grundas på försäljningsprognoser. Det görs sedan en strategi i maj, denna jämförs med
prognosen. Strategin ligger oftast lite högre, så då lägger företaget till priserna och gör
en volymökning - om det är rimligt förstås. En stor bit är omkostnader och dessa
budgeterar varje avdelning för sig. Man får ofta göra om budgeten minst en gång till
när man budgeterar omkostnader. Antingen så måste försäljningen höjas eller
omkostnaderna sänkas. Företaget räknar också med budgeten från centralt håll och
försäljning (men bara inom Sverige, Export har en egen budget). Rockwool tycker att
företagets budget fungerar som ett planeringsinstrument, att budget används som ett
verktyg för kommunikation mellan olika avdelningar och chefer och att budget
används som ett instrument för ansvarsuppdelning inom företaget.

På Arkivator görs en budget som är uppdelad på de olika avdelningarna. I grunden
baseras budgeten på försäljningsbudgeten, det vill säga intäktsbudgeten. Företagets
kostnader baseras sedan på försäljningsbudgeten. I nästa steg läggs
tillverkningsbudget och administrationsbudget samman med försäljningsbudgeten.
Man kan säga att budgeten bygger både på erfarenhet och att företaget ganska tidigt
får veta av sina kunder ungefär hur mycket de har tänkt att beställa det kommande
året. Eftersom Arkivator arbetar mot få men relativt stora kunder, så är detta möjligt.
Arkivator tycker att företagets budget fungerar som ett planeringsinstrument, att
budget används som ett verktyg för kommunikation mellan olika avdelningar och
chefer och att budget används som ett instrument för ansvarsuppdelning inom
företaget.

Hur upplevs nuvarande system?

På GLA används just nu flera olika MPS-system och de samverkar inte med varandra.
Innan året är slut är det meningen att affärssystemet SAP R3 skall användas till allt.
De som har lärt sig SAP R3 ordentligt är mycket nöjda med systemet, eftersom nästan
alla logistik- och ekonomifunktioner ligger i systemet, till exempel redovisning, MPS,
projektanalys, administration, mail och kalender.

På Skaraverken  fungerar MPS-systemet inte riktigt tillfredsställande. Sedan
Skaraverken införde Procornia 1992, har det gjorts ändringar i systemet kontinuerligt
för att anpassas till företagets föränderliga behov, så det kan sägas att systemet inte är
färdigbyggt än.

På Partek Rockwool AB fungerar systemen tillfredsställande, men stora förändringar
är på gång, företaget i Skövde jämför med moderbolaget Partek i Finland som ligger
före i utvecklingen av system. Partek i Finland har till exempel ett enklare
kalkylsystem. Som det ser ut i dag så har inte moderbolaget Partek i Finland och
Partek Rockwool AB i Sverige samma artikelsystem, det kan bli rätt så krångligt i
bland. Meningen är att hela koncernen ska ha likvärdiga system i framtiden.
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Arkivator tycker att MPS-systemet är på väg att bli bra - det uppdateras just nu.

Ekonomichefen tycker att kalkyleringen fungerar bra idag - man kan till exempel ha
med kalkylunderlaget i en bärbar dator och visa kunden hur kostnaderna har beräknats
för en viss order.
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7. Analys av genomförandet
I kapitlet analys av genomförandet kommer jag först att göra en analys som relaterar
till min huvudfråga i problemställningen. Efter denna följer en analys av de frågor
som stödjer problemställningen, dessa frågor ställdes till de företag som jag valt ut för
min undersökning.

Som huvudfråga i min problemprecisering ville jag veta hur hanteringen med för- och
efterkalkyler sköts, och hur den ekonomiska uppföljningen är fördelad mellan MPS-
systemet och ekonomisystemet. Jag ville även undersöka vilket av efterkalkylerings-
alternativen som jag angav i kapitel 5 - metod som företagen använde sig av i sitt
arbete med efterkalkyler.

Uppfattningen jag fått efter ha undersökt de fyra företagen är att förkalkyleringen
sköts med stor noggrannhet - med olika prioritering företagen emellan beroende på
storlek och tillverkning. Förkalkylerna följs upp på något sätt på alla företagen och
om det avviker mycket från förkalkylen måste någon åtgärd vidtas, som till exempel
att företaget försöker att omförhandla med kunder.

Inget av de undersökta företagen visade sig dock lägga någon större vikt vid arbetet
med systematisk efterkalkylering. Det är endast Skaraverken som gör en regelbunden
efterkalkylering till förkalkylerade priser. Jag kan se tendenser till efterkalkyler på de
andra företagen men det görs inte regelbundet och enligt någon rutin.

Den efterkalkylering som väl görs i de undersökta företagen görs efter det första
alternativet som jag angav i kapitel 5 - metod. Det vill säga att antingen gjorde de
undersökta företagen en efterkalkyl i MPS-systemet på detaljnivå (till exempel för
varje produkt, order, maskin), eller så följs produktkostnaderna upp för olika perioder
(till exempel för varje månad, kvartal) i internredovisningen. Arbetet med
systematiska efterkalkyler brister som sagt stort i de flesta av de undersökta företagen.

I stället för systematisk efterkalkylering  görs det uppföljningar på andra sätt genom
bland annat periodisk uppföljning och stickprov. Vad orsaken är till denna brist är
svårt att svara på, men det verkar som alla de undersökta företagen har med
systematiska efterkalkyler i sin planering för framtida ändringar.

Den ekonomiska uppföljningen verkar huvudsakligen genomföras i företagens MPS-
system. Det beror bland annat på att det är i MPS-systemen som artikel- och
orderregistret finns. Företaget mäter de verkligt förbrukade mängderna till
förkalkylerade priser. Partek Rockwool AB gör inte någon uppföljning per order utan
istället periodvis - uppföljningen sker vanligen varje månad.
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Nedan följer en analys av de svar jag erhållit vid intervjuerna av de fyra företagen
som jag valt ut för min undersökning.

Vad använder företagen för typ av kalkylmodell?

Se kapitel 3.4.1 för vidare förklaring av kalkylmodeller.

Påläggs-

/orderkalkyl

Bidragskalkyl Divisions-

/ekvivalentkalkyl

GLA Industry X

Skaraverken X

Partek Rockwool X X

Arkivator X

Tabell 1: De undersökta företagens kalkylmodeller.

Tabell 1 visar att alla företagen använder sig av någon form av påläggskalkyler.
Partek Rockwool AB använder sig av en blandning av självkostnadskalkyl och
bidragskalkyl. Det är inget av företagen som använder sig av ABC-kalkylering eller
divisions/ekvivalent kalkylering. Inget av de undersökta företagens kalkyler liknar
varandra beroende på att man har valt helt olika objekt och mått för sina kalkyler.
Detta tror jag beror på att företagen har olika tillverkning.

Det verkar som alla de undersökta företagen har valt att göra någon form av
egenutveckling av kalkylmodellerna eftersom "skolboks exemplen" helt enkelt inte
har passat varje enskilt företags behov.

Hur och i vilket system förkalkylerar företaget sina produktkostnader?

I MPS-system I annat

system

Manuellt

GLA Industry X

Skaraverken X

Partek Rockwool X

Arkivator X

Tabell 2: De undersökta företagens tillvägagångssätt vid förkalkylering

Tabell 2 visar att alla undersökta företag utför någon form av förkalkylering. De olika
företagen använder helt skilda tekniker för att göra sina förkalkyler, dels på grund av
sin storlek och dels på grund av vilken typ av tillverkning de håller på med.

De flesta av de undersökta företagen har sina MPS-system integrerade med

Företag

Kalkylmodell

    Metod
Företag
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kalkylsystemet (det vill säga att systemen delar viss information), eventuella
ändringar som sker i något av systemen ändras också i det andra systemet. Alla
företag utom Partek Rockwool AB arbetar med någon sorts standardpriser.

Skaraverken gör sina förkalkyler i sitt MPS-system Procornia. Arkivator gör sin
förkalkyl i sitt MPS-system Monitor. Partek Rockwool AB gör först sina förkalkyler i
en Excel-fil, som sedan förs de över till det egenutvecklade kalkylsystemet KAL.
GLA gör sina förkalkyler manuellt.

Hur och i vilket system efterkalkylerar företaget sina produktkostnader?

I MPS-
system

Regelbundet

Fristående
efterkalkyl

Kostnads-
uppföljning per

period

Ingen regel-
bunden
uppfölj.

GLA Industry X

Skaraverken X

Partek Rockwool X

Arkivator X

Tabell 3: De undersökta företagens tillvägagångssätt vid efterkalkylering.

Tabell 3 visar att det bara är Skaraverken som regelbundet gör sina efterkalkyler i
företagets MPS-system (Procornia).

Partek Rockwool AB gör inga efterkalkyler alls på tillverkningsordernivå. Partek
Rockwool AB gör dock uppföljning per period, vanligtvis varje månad.

GLA gör inga regelbundna efterkalkyler på grund av att de ofta arbetar med mindre
projekt/arbeten - det inte finns helt enkelt inte någon tid över. När GLA väl gör
efterkalkyler så görs de i företagets MPS-system.

Arkivator gör efterkalkyler men inte enligt någon regelbunden rutin. När Arkivator
väl gör efterkalkyler så görs de i företagets MPS-system. Inget av de undersökta
företagen som gör någon fristående efterkalkyl.

I och med att arbetet med efterkalkylering inte görs särskilt regelbundet så antar jag
att förr eller senare kommer något av de undersökta företagen att råka ut för en
otrevlig överraskning, till exempel att de förkalkylerade kostnaderna har överskridits
enormt. Eftersom det kan ha gått lång tid sedan uppföljning gjordes sist gång så kan
det få negativa följder, till exempel att förtaget får stoppa produktionen.

Det verkar i allmänhet som att det inte läggs så stor tyngd på efterkalkyler. De
undersökta företagen följer upp ekonomiska utfall på andra sätt, till exempel med
hjälp av stickprov, klockning av maskiner periodisk uppföljning osv.

     Metod
Företag
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Hur bestäms och förändras förkalkylerade kostnader om efterkalkylering inte
sker i internredovisningen?

De flesta av de undersökta företagen gör ingen efterkalkylering i internredovisningen.
Efterkalkyleringen är istället lagd i MPS-systemet. Det finns en grupp från Högskolan
i Skövde som gör sitt examensarbete hos Skaraverken - de håller på att utveckla ett
internredovisningssystem på företaget.

De förkalkylerade kostnaderna bestäms med utgångspunkt från avtal, prislistor,
budget eller prognoser. Eventuella förändringar av de förkalkylerade indirekta
kostnaderna görs i de flesta fall efter en jämförelse med föregående års utfall.

Gör företaget en löpande uppföljning av pris- och kvantitetsavvikelser i
internredovisningen?

Som sagts tidigare är det inte något av företagen som följer upp avvikelser i
internredovisningen. Det görs dock uppföljningar på annat sätt. Partek Rockwool AB,
gör en periodisk uppföljning av totala orderkostnader. Utfallet jämförs med budget för
samma period. Arkivator och Skaraverken gör en uppföljning efter varje färdig order.

Hur görs budgeten för nästkommande år?

Alla undersökta företag utom Skaraverken gör en budget som är uppdelad på
delbudgetar för olika ansvarsområden och avdelningar. Dessa delbudgetar förs sedan
samman till en gemensam budget för hela företaget. Skaraverken gör i stället en
budget för hela företaget, den är inte uppdelad på några delnivåer. Skaraverkens
budget bygger på konceptet balanced scorecard, vilket betyder att man utgår från
affärsidén och sedan bryter ner den på 4 delar. Se avsnitt 6 - genomförande sidan 29.

Om man jämför med punkterna i kapitel 3.2.1: budgeteringens användningsområden -
håller alla företagen med om att budgeten fungerar som ett planeringsinstrument, att
budget används som ett verktyg för kommunikation mellan olika avdelningar och
chefer och att budget används som ett instrument för ansvarsuppdelning inom
företaget.

Eftersom inte alla företag tar så stor hänsyn till budgeten under årets gång - delvis på
grund av stora förändringar i planerat arbete, kan budget knappast användas som ett
instrument för att förbättra effektiviteten och måluppfyllelsen. På avdelningsnivå är
det oftast lättare att uppnå sina enskilda mål och därmed öka motivationen.

För att budgeten skulle kunna ge tidiga signaler om något skiljer sig från den
beräknade budgeten beror helt på hur ofta som en uppföljning mot budget sker. Om
den inte sker mer än någon gång per år kan detta syfte inte uppnås. Det går därför inte
att använda budget som en "early warning device".

Hur upplevs nuvarande system?

En tydlig tendens är att systemen hos samtliga undersökta företag är under förändring
för att anpassas med avseende på företagets föränderliga behov. Det är en självklarhet
att systemen i företagen måste svara mot företagets krav. Om systemen inte fungerar
som det är tänkt och informationen inte är korrekt, skapas oklarheter och osäkerhet.
Det verkade vara allmänt att den personal som var berörd av systemet inte behärskade
systemet ordentligt. En orsak till denna okunskap kan vara att de system som används
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är nyutvecklade, och att viss personal fortfarande använder det gamla systemet.
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8. Slutsatser
I kapitlet Slutsatser har jag sammanfattat mina slutsatser i punktform. Jag har dragit
mina slutsatser utifrån det insamlade materialet.

• De undersökta företagen utnyttjar inte "skolboks exemplen" över befintliga
kalkylmodeller utan alla undersökta företag har använt sig av någon form av
egenutvecklad modell.

• De undersökta företagen arbetar med sin förkalkylering på ett strukturerat sätt, alla
undersökta företag har olika tillvägagångssätt beroende på storlek och tillverkning.

• De undersökta företagen brister när det gäller arbetet med systematisk
efterkalkylering, det är endast ett företag som gör regelbundna efterkalkyler i sitt
MPS-system. I de övriga undersökta företagen görs uppföljningar på andra sätt,
bland annat med hjälp av klockning, stickprov, periodisk uppföljning osv.

• De efterkalkyler som väl görs på de undersökta företagen görs enligt alternativ 1
som anges i kapitel 5 - metod, det vill säga efterkalkyler görs på detaljnivå i MPS-
system eller per period i internredovisning.

• De flesta av de undersökta företagen gör ingen efterkalkylering i
internredovisningen. Efterkalkyleringen är istället lagd i MPS-systemet. De
förkalkylerade direkta kostnaderna bestäms med utgångspunkt från avtal, prislistor,
budget eller prognoser. Om de förkalkylerade indirekta kostnaderna ändras så sker
det oftast efter en jämförelse med föregående års utfall.

• Inget av de undersökta företagen gör någon löpande uppföljning av pris- och
kvantitetsavvikelser i internredovisningen. Uppföljning sker på annat sätt -
antingen periodiskt eller efter varje färdig order.

• Tillvägagångssätten vid framtagandet av budget skiljer sig inte allt för mycket
bland de undersökta företagen. Alla utom ett av de undersökta företagen gör
delbudgetar för olika ansvarsområden och avdelningar. Dessa delbudgetar förs
sedan samman till en gemensam budget för hela företaget. De större undersökta
företagen har delat upp sin budget på fler delnivåer än de mindre företagen Det är
bara ett företag som gör en företagsgemensam budget från början.

• Budget fungerar som ett planeringsinstrument, ett verktyg för kommunikation
mellan avdelningar och chefer och som ett instrument för ansvarsuppdelning inom
företaget . Man kan inte använda budget som en "early warning device" om man
inte gör budgetuppföljningar kontinuerligt och med täta intervaller.

• Samtliga av de undersökta företagens system är under förändring för att kunna
anpassas till de föränderliga behov som varje enskilt företag har. I och med detta är
det inget av de undersökta företagen som är helt nöjda med befintligt system.
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9. Diskussion
I kapitlet diskussion kommer jag att presentera en värdering av undersökningen,
erfarenheter av mitt eget arbete och uppslag till fortsatt arbete.

9.1 Värdering av undersökningen
Jag kommer nedan att göra egna värderingar av framkomna svar vid gjorda intervjuer
på GLA, Skaraverken, Partek Rockwool AB och Arkivator.

Jag tycker att någon form av ABC-kalkylering vore ett bra sätt för företagen att
kalkylera sina kostnader på, eftersom de indirekta kostnadernas andel av
produktionskostnaderna ökar på grund av allt högre investeringar i moderna
produktionssystem.

Om ett företag då relaterar alla materialomkostnader till procent av materialvärdet,
eller sätter tillverkningsomkostnader i relation till direkt arbetslön eller maskintid, får
inte en produkt med liten volym den där höga kostnaden som kan uppstå vid
lågvolymproduktion - för till exempel inköpsarbete, konstruktion osv. Detta beror på
att produkten får ett pålägg i procent av materialvärde, direkt lön m.m.

Partek Rockwool AB gjorde ett försök att införa ABC-kalkylering redan 1994, men
projektet blev lagt på is. Det är ett exempel på att företag kan vara så inkörda i gamla
rutiner och system, att det är svårt att byta till något nytt.

Jag anser att de undersökta företagen lägger stor vikt vid sina förkalkyler. Givetvis
styr företagets storlek och produktion hur förkalkyleringen går till.

Jag är förvånad att de undersökta företagen lägger så liten vikt vid efterkalkyleringen
som de gör. Det görs uppföljningar på olika sätt men jag tycker ändå att en
systematiskt efterkalkyl klart visar om det uppstått avvikelser mot förkalkylen. Det
visar att jag hade fel i mitt förväntade resultat - jag antog att de större företagen gjorde
en mer omfattande och regelbunden ekonomisk uppföljning än de mindre företagen.
Jag tycker att min undersökning visar att störst inte alltid är bäst. Att stora företag inte
alltid gör bättre uppföljningar bara för att resurserna finns där.

Jag antog att den ekonomiska uppföljningen huvudsakligen skulle vara lagd till
företagens MPS-system och det visade sig vara rätt. Det är endast Rockwool som gör
periodiska uppföljningar i internredovisningen.

Jag anser att budget arbetet på de undersökta företagen är väl genomtänkt. De olika
företagen går tillväga på helt skilda sätt i sitt budgetarbete. Detta beror än en gång på
att de har olika tillverkning och är av olika storlek. Bland de undersökta företagen
kunde man se att de större hade delat upp sin budget i delbudgetar för olika
ansvarsområden och avdelningar. På de mindre undersökta företagen var
budgetarbetet inte uppdelat på lika många nivåer.

I vissa av de undersökta företagen anser jag att personalens kännedom om företagens
system var dålig. Detta beror bland annat på att systemet var nytt och att det fanns
osäkerhet inför det nya systemet. Det är viktigt att ha i åtanke att all utbildning som
sker både inom och utanför företaget är av värde och bör därmed inte bortprioriteras.
Den vanligaste ursäkten för dåligt genomförd utbildning är tidsbrist.
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9.2  Erfarenheter av mitt eget arbete
När mina intervjufrågor utformades tillsammans med min handledare så anser jag att
vi båda hade ganska god kunskap om ämnesområdena. Jag anser att detta påverkade
vårt sätt att utforma frågorna. Det märktes på vissa företag att de inte riktigt förstod
vad jag menade och jag fick därför formulera om frågorna. Eftersom jag tidigare läst
om både MPS och ekonomi så spelade detta säkerligen också in på hur frågorna
formulerades. Jag tror ändå inte att detta har påverkat resultatet i någon större
utsträckning.

Jag valde att inte skicka ut frågorna till respondenterna innan intervjuerna gjordes. I
efterhand anser jag att det hade varit bra om jag hade skickat ut intervjufrågorna
innan, eftersom några av frågorna var lätta att misstolkas. Till exempel frågan om det
gjordes regelbunden uppföljning i internredovisningen. Eftersom de hörde orden
regelbunden uppföljning antog de att det var hela frågan och svarade ja. Men eftersom
de flesta av de undersökta företagen inte använder sig av några uppföljningar av
avvikelser i internredovisningen, var alltså frågan misstolkad.

Det märktes att vissa frågor var av känslig natur eftersom vissa företag så långt som
möjligt försökte undvika att svara på frågan. Det finns ingen som vill erkänna att sitt
egna företag har brister. Eftersom jag ville förhindra missförstånd tog jag kontakt med
respondenterna igen efter gjorda intervjuer för att klara upp vissa oklarheter.

Eftersom jag valde att göra intervjuer så tyckte jag att det var viktigt att bearbeta
materialet direkt efter varje intervju eftersom jag har materialet färskt i minnet. Jag
anser själv att ibland var det lite svårt att hänga med i intervjuerna eftersom det var
jag som ställde frågorna och samtidigt skrev ner svaren på papper. Jag hade kunnat
spela in intervjuerna med hjälp av en bandupptagning, men av egen erfarenhet finner
många personer det obehagligt att bli inspelade och ljudkvaliteten blir ofta dålig och
det blir då svårt att höra vad respondenten har svarat.

Annars flöt intervjuerna på bra och var mer som en öppen diskussion än att jag enbart
ställde frågor och respondenten svarade. Eftersom vissa svar var lite dåligt utvecklade
var jag tvungen att ta kontakt med varje respondent ytterligare en gång.

Min erfarenhet av själva arbetsprocessen är att jag än en gång har lärt mig vikten av
en bra planering. Jag var tvungen att lägga upp en tidsplan för en hel termin och det
skiljer sig helt från tidigare arbetssätt. Det har varit både arbetsamt och lärorikt att
genomföra detta arbete. I och med att vi hade givna tidsramar så tycker jag att
planeringen och genomförandet av mitt eget arbete har flutit på bra. Givetvis kunde
jag ha satt i gång tidigare för att jag skulle kunna få en tidsbuffert över i slutskedet.

Om jag sätter mitt arbete i ett större perspektiv så har jag inte haft något att jämföra
med eftersom det enligt min vetskap inte finns något dokumenterat om just mitt
ämnesområde - hur informationssambandet kan fungera mellan MPS-system och
ekonomisystem.

Jag har gjort en systematiskt sammanställning av litteraturen om MPS-system och
ekonomisystem, vilket återges i kapitel 2 och kapitel 3 i rapporten. Jag har vidare
gjort en empirisk undersökning för att ge undersökningen realism. Det är alltid
intressant att undersöka om det som står i böckerna verkligen följs ute i företag. Det
unika med mitt arbete är att jag undersökt hur MPS-system och ekonomisystem kan
samverka. Jag har därmed kombinerat teori och praktik på ett hittills relativt
outforskat område.
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9.3 Förslag till fortsatt arbete
Eftersom jag bara undersökt fyra företag så kan jag inte dra några generella slutsatser
utifrån min undersökning eftersom undersökningsgruppen var för liten. Därför vore
det intressant att undersöka fler företag i en Surveyundersökning, detta för att se om
de resultat jag fick fram kan vara av generellt slag. Många företag tycks vara på gång
med att föra in efterkalkyler så det vore intressant att se om det är fallet. Det vore
också intressant att undersöka riktigt stora företag och jämföra dem med mindre
företag och se hur den ekonomiska uppföljningen är fördelad mellan systemen.
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Bilaga 1

Intervju frågor till GLA Industry AB, Skaraverken AB, Partek Rockwool AB,
Arkivator AB

1. Vad använder företaget för typ av kalkylmodell?

2. Hur och i vilket system förkalkylerar företaget sina produktkostnader?

3. Hur och i vilket system efterkalkylerar företaget sina kalkylkostnader?

4. Hur bestäms och förändras förkalkylerade kostnaden om efterkalkylering inte sker
i internredovisningen?

5. Gör företaget en löpande uppföljning av pris - och kvantitetsavvikelser i
internredovisningen?

6. Hur görs budgeten för nästkommande år? Går man på föregående års siffror eller
bygger den på prognoser?

7. Hur upplever företaget nuvarande system?


