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Sammanfattning
Dagens samhälle präglas av ständiga förändringar i omvärlden. Internationalisering,
globalisering och teknikutveckling är faktorer som leder till en ökad global konkurrens för
företagen, vilket gjort att företag måste förbättra sina processer för att vara fortsatt
konkurrenskraftiga och lönsamma. Det ständigt förändrade samhället kräver en väl
genomförd ekonomistyrning för att företag ska kunna följa med i utvecklingen. Tillverkande
företag är en stor del av det svenska näringslivet och måste därmed anpassa sig i den takt som
globaliseringen

sker.

Många

forskare

har

identifierat

en

kunskapslucka

mellan

ekonomistyrning i teori och praktik, då mycket forskning och utveckling av metoder inom
ekonomistyrningen äger rum utan att man ser till hur detta uppfattas i praktiken.

Syftet med denna studie är att se vilka orsaker som kan förklara varför eventuella
kalkylavvikelser uppstår i ett tillverkande företag inom fordonsindustrin i Sverige, samt hur
dessa avvikelser kan påverkas och reduceras genom aktiv påverkan i det dagliga arbetet. Med
intern benchmarking och Kaizen som verktyg vill vi öka kunskapen om dessa avvikelser och
hur de kan påverkas, för att sedan reduceras och ge en bättre precision i förkalkylerna. Studien
har genomförts med intervjuer, möten och observationer på två fallavdelningar i ett större
tillverkande företag, för att skapa en djupare förståelse. Vidare har studien genomförts med ett
kvalitativt tillvägagångssätt.

Resultaten vi funnit genom studien visar att möjligheten till att påverka de kalkylavvikelser
som uppstår är stor. Möjligheten till aktiv påverkan skiljer sig beroende på vilken position i
företaget respondenterna har. Studien visar att de flesta respondenter anser att tidsbrist är den
största anledningen till att de inte använder sig mer av verktyg för påverkan såsom Kaizen
och intern benchmarking. Vidare har vi funnit att medarbetare motiveras av mer än enbart
monetär ersättning, såsom att få gehör och muntlig uppmuntran. Av studien kan konstateras
att olika verktyg för effektiviseringar i teorin ofta framställs som oproblematiska och enkla att
implementera, men i verkligheten och praktiken är det mer komplicerat.

Nyckelord: Påläggskalkylering, kalkylavvikelser, påverkan, Kaizen, intern benchmarking,
motivation
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Abstract
Today´s society is characterized by constant changes in the business environment.
Internationalization, globalization and development in technology are factors that lead to
increased global competition between companies, why companies must improve their
processes to remain competitive and profitable. The constantly changing society requires a
well-implemented management control to keep up with the development, Manufacturing
companies represents a big part of the Swedish industry. The companies must therefore adapt
to the pace of globalization. Researchers have identified a gap in knowledge between
management control in theory and practice. Research and development of methods for
management control take place without ensuring how it is perceived in practice.

The purpose of this study is to define the reasons that explain why calculated deviations occur
in the automobile industry in Sweden and how these deviations can be affected and reduced
by active impact in the daily work. Our hope is to increase the knowledge about the
deviations; how they can be affected, reduced and give a better precision in the calculations,
with internal benchmarking and Kaizen as tools. The study was accomplished by interviews,
meetings and observations of two departments in a large manufacturing company in order to
create a deeper understanding. The study carried out with a qualitative approach.

The results we have found show that there is a great ability to affect the deviations. The
opportunity for active impact differs depending on the respondent´s position in the company.
The study shows that most respondents consider the lack of time as the main reason why they
don´t use instruments for active impact, such as Kaizen and internal benchmarking.
Furthermore we have found that employees are motivated by more than just monetary
compensations, such as verbal encouragement and being noticed. The study concludes that
different instruments for increasing efficiency in theory often is presented as unproblematic
and easy to implement, but in reality and practice it is more complicated.

Keywords: Overhead costing, calculated deviations, impact, Kaizen, internal benchmarking,
motivation
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1 Inledning
I det inledande kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning av ekonomistyrning. Vidare förs en
problemdiskussion där avsikten med studiens frågeställning beskrivs, vilket sedan mynnar ut i
de forskningsfrågor vi ämnar besvara. Avsnittet avslutas med uppsatsens syfte och
disposition.

1.1 Problembakgrund
Ekonomistyrningen har utvecklats mycket under det senaste århundradet. De flesta idéer och
modeller har kommit till Sverige från länder som då var ledande inom industrialismen såsom
Tyskland, Storbritannien och USA. I perioden mellan första och andra världskriget följde
Sverige tysk tradition. Efter andra världskriget, tidigt 1950-tal, ändrades ekonomin i
världen. Influenser började komma till Sverige från USA, där företag tog hjälp av olika
managementmetoder och verktyg för att kunna fatta rätt beslut. Under 1980-talet tog den
internationella utvecklingen fart och med den spred sig olika idéer för styrning över världen.
(Bjørnenak, 1997; Näsi & Rohde, 2006).

Idag är tillverkande företag en stor del av det svenska näringslivet. Av de tillverkande
företagen motsvarar fordonsindustrin en betydande del. Fordonsindustrin är en viktig bransch
som ger sysselsättning för många individer. Den är av betydande vikt för tillväxt och
konkurrenskraft i Sverige. (Scb, 2009; Tillväxtverket, 2013).

Dagens samhälle präglas av ständiga förändringar i omvärlden. Internationalisering,
globalisering och teknikutveckling är faktorer som leder till en ökad global konkurrens för
företagen. (Andersson, 2013a; Boer & Jeter, 1993). Southard och Parente (2007) menar att
global konkurrens har blivit synonymt med ökad konkurrens, vilket gjort att företag måste
förbättra sina processer för att vara fortsatt lönsamma. Det ständigt förändrade samhället
kräver en väl genomförd ekonomistyrning för att företag ska kunna följa med i utvecklingen
(Ax et al., 2009). Samtidigt menar Granlund och Lukka (1998) att företag världen över
använder sig av liknande, allt mer homogena, koncept för styrning i takt med den ökande
globaliseringen.

För att kunna styra ett företag mot dess ekonomiska mål finns det olika varianter av
styrmedel. Samuelsson (2013) menar att de tre huvudsakliga styrmedlen är; styrning genom
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val av organisation och belöningssystem, styrning genom val av formellt styrsystem samt
mindre formaliserad styrning. Ett synsätt som ofta används inom företagsekonomi är
contingency, vilket innebär att företag måste anpassa sig efter aktuella förutsättningar och den
situation som råder för dem. Inom ekonomistyrning används denna teori för att förklara varför
företag använder olika styrsystem. (Andersson, 2013a; Greve, 2014; Reid & Smith, 2000).
Med detta perspektiv i åtanke innebär det att det inte finns någon styrning som kan anses vara
den bästa (Andersson, 2013a; Greve, 2014). Likaså finns det ingen generell kalkylmodell som
kan anses vara den bästa för alla företag, då de måste anpassas efter de olika situationer som
råder (Andersson, 2013a; Ax et al., 2009; Ax et al., 2013).

Några av de styrmedel som benämns som formella styrmedel är internredovisning,
produktkalkylering och benchmarking. Ett företags redovisning kan delas upp mellan
externredovisning och internredovisning. Externredovisning är reglerad i lagar som gäller för
samtliga företag och branscher. Syftet är att informera företagets externa intressenter om hur
de presterar, ge en rättvisande bild av resultatet och den finansiella ställningen vid en viss
tidpunkt och period. Internredovisningen är däremot frivillig och har som syfte att ta fram
information för internt behov. Den interna redovisningen används som underlag för
beslutsfattare i företaget vid exempelvis kalkylering och prestationsmätning. (Prenkert &
Öberg, 2014).

Kalkyler används som ett hjälpmedel för att kunna planera och kontrollera verksamheten i ett
företag (Olsson, 2012). Kalkylerna utgörs av en kombination av intäkter och kostnader och
förekommer i nästintill alla företag. Syftet med kalkyler är att ta fram ett underlag för
beslutsfattande i företaget när ett val ska ske. Genom att kalkyler visar prognoser över vilka
ekonomiska följder och konsekvenser som blir vid genomförande av olika alternativ ska
beslutsfattare få hjälp av dessa för att kunna fatta rätt beslut. (Andersson, 2013a; Jannesson &
Skoog, 2013). Vidare menar Andersson (2013b) att en prognos visar vad som kommer ske om
utvecklingen och företaget fortsätter bete sig på samma sätt som de gjort. Då kalkyler endast
är prognoser om framtiden finns ingen garanti för att det verkliga utfallet blir så.

Genom produktkalkyler skapas ett systematiserat underlag för beslut om olika objekt
(Andersson, 2008). Enligt Hansson och Nilsson (1999) och Olsson (2012) är
produktkalkyleringens viktigaste syften att ge underlag för kostnadskontroll, prissättning och
produktval. Vidare menar Hansson och Nilsson (1999) att produktkalkylen även utgör ett
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viktigt underlag vid produktionsstyrning, budgetering och inversteringsplanering. Inom
ekonomistyrning ses traditionellt orsaken till varför en kostnad uppstår som något viktig. För
att kunna förstå vad som orsakar en kostnad är det av stor betydelse att förstå vilka
bakomliggande faktorer som påverkar den (Bjørnenak & Olson, 1999).

Produktkalkylering innebär att företag upprättar en förkalkyl innan produktionsstart. Denna
kan fungera som underlag för prissättning samt bedömning av produktens förväntade
lönsamhet. Förkalkylen anger uppskattade värden på kostnader och intäkter för
kalkylobjektet. När produkten tillverkats sker en uppföljning av resultatet genom en
efterkalkyl.

Efterkalkylen

anger

de

konstaterade

kostnaderna

och

intäkterna

för

kalkylobjektet. Förkalkylen jämförs därefter med efterkalkylen för att utvärdera och se om det
finns eventuella avvikelser. (Andersson, 2013a; Hansson & Nilsson, 1999). Hur avvikelser
kan identifieras och påverkas beskrivs vidare i problemdiskussionen och mer detaljerat senare
i denna studie.

1.2 Problemdiskussion
Många kalkylmodeller har funnits sedan industrialismen på 1800-talet (Jannesson & Skoog,
2013; Kaplan, 1984). Under denna tid började mallar användas för kalkylering. Dessa
innehöll material, arbete och pålägg för övriga kostnader samt vinst. I litteraturen från slutet
av 1800-talet behandlas problem som än idag diskuteras inom kalkylering. (Alnestig &
Segerstedt, 1997; Johansson & Samuelson, 1997).

Att produktkalkyleringen baseras på metoder som utvecklades för så länge sedan är något
som är omdebatterat, då de inte anses vara anpassade till dagens förutsättningar. (Johansson &
Samuelson, 1997; Olve & Samuelson, 1989). De amerikanska forskarna Johnson och Kaplan
(1987) har skrivit bok som är central i denna debatt med titeln: ”Relevance lost: The rise and
fall of management accounting”. Bokens huvudbudskap är att i stort sett allt vi idag
förknippar med ekonomistyrning och produktkalkylering inte har utvecklats i takt med att
företagens miljö förändrats (Ax & Ask, 1995).

Det finns många teorier inom vetenskapen om hur produktkalkylering kan göras på bästa sätt
och hur företag kan effektivisera sina processer. Enligt flertal forskare som exempelvis Ax, et
al. (2009), Basil och Lowe (2014), Foster och Young (1997), Granlund och Malmi (2009),
Rynes, et al. (2001), Scapens (1994) samt Zawawi och Hoque (2010) finns det en
3

kunskapslucka mellan ekonomistyrningen i teori och praktik, då mycket forskning och
utveckling av metoder inom ekonomistyrningen äger rum utan att man ser till hur detta
uppfattas i praktiken. Även Kaplan (2011) menar att den forskning som gjorts inom området
de senaste 40 åren har studerat, utvärderat och förklarat befintliga teorier men inte bidragit till
att utveckla dessa vidare i praktiken.

Denna studie avser undersöka hur medarbetarna i ett tillverkande företag aktivt kan påverka
kalkylavvikelser i det dagliga arbetet. Det finns olika metoder som kan användas för detta
såsom kaizenkalkylering och intern benchmarking. Motivation och belöningssystem kan vara
det som får medarbetare att aktivt vilja förbättra och påverka kalkylavvikelserna i företaget.

För att vara konkurrenskraftig i vår snabbt föränderliga omvärld är det viktigt att
ekonomistyrningen i företaget ser bortom gränserna för den egna organisationen, branschen
och landet de är verksamma i. Ett exempel på detta är benchmarking. (Shields, 1997).
Benchmarking är ett välkänt verktyg för att förbättra processer. Traditionellt sett sker
benchmarking genom att studera ”best practice”. Innebörden av detta är att företag ser på ett
annat företag eller process som anses vara det mest framgångsrika på just det som studeras,
bästa praxis, för att sedan göra förbättringar för att nå upp till denna nivå. (Southard &
Parente, 2007; Bhutta & Huq, 1999). Om ett företag studerar hur andra företag i samma
bransch, eller i andra branscher, gör kallas detta extern benchmarking. Ofta försummar dock
företag att se på den egna organisationen, de ”best practice” och den kunskap som finns att
hämta internt, vilket är intern benchmarking. (Southard & Parente, 2007).

Genom att ett företag använder sig av intern benchmarking istället för extern undviks många
av de problem som följer med extern benchmarking (Southard & Parente, 2007). Thompson
och Cox (1997) menar att det vid extern benchmarking finns risk för missförstånd, fel
benchmarkingpartner väljs, svårt att implementera ett annat företags ”best practice” i den
egna organisationen samt att risken finns att kostnaden för att genomföra benchmarkingen är
större än vinsten. Enligt Southard och Parente (2007) är det mest utmärkande problemet med
extern benchmarking att få åtkomst till information från andra aktörer, då många företag är
rädda för att förlora konkurrensfördelar. Vid intern benchmarking är däremot tillgången av
tillförlitlig information inom företaget obegränsad. Överföring av olika metoder, processer
och tekniker är lättare att genomföra internt i företaget. Andra fördelar med intern
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benchmarking är att det leder till att samarbete och kommunikation främjas samt att den är
mindre resurskrävande är extern benchmarking. (Southard & Parente, 2007).

Det finns nackdelar och svårigheter även med intern benchmarking. O'Dell och Greyson
(1998) nämner flera. De menar att en svårighet kan vara att olika avdelningar inom företaget
är så fokuserade på att uppnå deras egna mål att de, medvetet eller omedvetet, vill hålla
värdefull information för sig själva utan att dela med sig av den till övriga avdelningar. Detta
leder till att företagets prestation som helhet blir sämre även om den enskilda avdelningen
presterar bättre än andra avdelningar. Vidare menar O´Dell och Grayson att brist på
kommunikation och att det inte finns tid för att dela med sig eller lära av andra kan vara
svårigheter med intern benchmarking. Enligt Southard och Parente (2007) är den största
nackdelen med intern benchmarking att det som företaget internt anser vara bästa praxis inte
behöver vara det bästa sättet om de istället skulle se till hela branschen. Vidare menar de att
det finns risk för att konflikter och rivalitet kan uppstå mellan avdelningar och medarbetare i
företaget.

Sammanfattningsvis kan sägas att intern benchmarking ofta ses som underlägsen i jämförelse
med extern benchmarking av personer som inte ser de positiva följderna och fördelarna med
att använda detta verktyg för ständiga förbättringar (Tutcher, 1994). Trots detta har intern
benchmarking valts att studeras i denna studie. Motiveringen till detta är att det i grunden är
ett internt problem som ska studeras; hur medarbetare förstår kalkylavvikelser och hur dessa
kan påverkas. Sett ur ett kostnads- och nyttoperspektiv anser vi det vara fördelaktigt att utreda
vilken kompetens och lärdom som kan utvinnas internt, då detta alternativ är mer
kostnadseffektivt. Vidare strävas efter att medarbetarna tar lärdom av varandra, då vi tror att
det finns mycket kompetens att hämta inifrån den egna verksamheten. Mot denna bakgrund
fokuserar denna studie på intern benchmarking.

En diskussion kan även föras gällande om det finns någon skillnad i tillämpningen av extern
eller intern benchmarking beroende av företagets storlek. Vi reflekterar över att det kan vara
svårt för mindre och medelstora företag att använda sig av intern benchmarking. Anledningen
till detta är att de oftast inte har så många avdelningar som utför liknande arbete, vilket är en
förutsättning för intern benchmarking.
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Tillverkningsprocessen utgör en stor del i ett industriföretags verksamhet vilket gör att det är
viktigt att få in så mycket information som möjligt om just denna process (Ax et al., 2009).
För att ett företag ska kunna vara konkurrenskraftigt menar Hyland och Beckett (2002) att det
är viktigt att företaget har en hög nivå av internt lärande, vilket både förfinar det som fungerar
bra samtidigt som man genom ny kunskap hela tiden förbättrar sig. Lindvall (2011) menar att
kunskap är den viktigaste resursen för konkurrenskraft i allt fler företag. Intern benchmarking
kan vara ett gynnsamt verktyg att använda vid Kaizen, som står för strävan efter ständiga
förbättringar i det dagliga arbetet (Andersson, 2008). Avsikten med studien är att visa att
tillverkande företag vid ett effektivt förbättringsarbete genom kaizenkalkylering och intern
benchmarking kan få en bättre förståelse för kostnaderna och hur de kan påverkas. På längre
sikt kan dessa verktyg leda till reducerade kostnader eftersom det möjliggör en bättre
precision i förkalkylen.

1.3 Frågeställningar
Mot bakgrund av ovanstående ämnar vi i denna uppsats utforska vad det är som orsakar
kalkylavvikelser i tillverkande företag och hur dessa avvikelser kan påverkas för att en bättre
precision i förkalkylerna ska kunna uppnås. Detta har resulterat i följande frågeställning:


Vilka orsaker kan förklara eventuella kalkylavvikelser i tillverkande företag?



Hur kan dessa avvikelser påverkas, för att sedan reduceras och därmed ge en bättre
precision i förkalkylerna?



Kan vi genom intern benchmarking motivera medarbetarna att förbättra det dagliga arbetet
med produktkalkyler och dess avvikelser?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att studera vilka orsaker som kan förklara varför kalkylavvikelser
uppstår i ett tillverkande företag inom fordonsindustrin i Sverige samt hur dessa avvikelser
kan påverkas och reduceras på avdelningsnivå. Till följd av en ständigt föränderlig omvärld,
globalisering och ökad konkurrens blir pressen att tillverka produkter av hög kvalité och till
lågt pris stor för att säkra företagets fortlevnad. Detta kan leda till att medarbetare i
tillverkande företag känner tidsbrist och stress i vardagen. Tiden till att skapa förståelse hos
medarbetarna för hur kalkylavvikelser kan påverkas och reduceras är då begränsad. Vidare är
syftet med studien att se hur medarbetare känner att de personligen kan göra skillnad i ett
större tillverkande företag och hur starkt deras engagemang är. Genom att skapa en större
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förståelse bland medarbetarna för avvikelser och hur de kan påverkas möjliggörs en bättre
precision i förkalkylen och därmed kan även företagets lönsamhet öka.

1.5 Disposition
Nedan följer en disposition över hur de olika delarna i vår uppsats är strukturerade.
1. Inledning
I det inledande avsnittet ges en bakgrundsbeskrivning av ekonomistyrning och de styrmedel
ett företag kan använda sig av för att nå uppsatta ekonomiska mål. Vidare förs en
problemdiskussion där avsikten med frågeställningarna beskrivs, vilket sedan mynnar ut i de
forskningsfrågor vi ämnar besvara. Avsnittet avslutas med uppsatsens syfte och disposition.
2. Metod
I detta avsnitt redogörs för de metodval som gjorts för vår uppsats med tillhörande
motivering. Här beskrivs vårt val av forskningsmetod, praktiskt tillvägagångssätt, hur vi
samlat in vår information, metodkritik samt reflektion över den valda metoden.
3. Teori
I teoriavsnittet beskrivs uppsatsens teoretiska ramverk. Inledningsvis ger vi läsaren en
beskrivning av vad ekonomistyrning är. Vidare beskrivs vad en förkalkyl, efterkalkyl och en
kalkylavvikelse är. Därefter lyfter vi fram två olika metoder för hur avvikelserna kan påverkas
och reduceras. De metoder vi valt att fokusera på i denna studie är kaizenkalkylering och
intern benchmarking. Vidare beskrivs hur motivation och belöningssystem kan vara
anledningar till att medarbetare aktivt vill påverka avvikelser.
4. Empiri
Empiriavsnittet inleds med en presentation av det företag vi genomfört vår studie och våra
intervjuer hos, detta för att ge läsaren en introduktion och ett perspektiv att förhålla sig till för
vår studie. Vidare redovisas den information och empiri som samlats in genom intervjuer med
anställda i företaget. Vår avsikt är att empiriavsnittet ska spegla teorikapitlet genom att på så
sätt skapa en röd tråd och underlätta för läsaren att följa vårt resonemang.
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5. Analys
I detta avsnitt sammankopplas teorin med empirin för att skapa en helhetsbild av studien,
vilket ger grunden för slutsats, diskussion och svar på forskningsfrågorna.
6. Slutsats och diskussion
Slutligen återfinns ett avsnitt där studiens forskningsfrågor besvaras. Vidare hålls en generell
diskussion utifrån de slutsatser vi gjort. Avsnittet avslutas med etiska och samhälleliga
reflektioner, uppsatsens bidrag samt förslag till fortsatt forskning inom ämnet.
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2 Metod
I detta avsnitt redogörs för de metodval som gjorts för vår uppsats med tillhörande
motivering. Här beskrivs metodval, datainsamling, metodkritik samt metodreflektion.

2.1 Metodval
Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur personer i tillverkande företag förstår
kalkylavvikelser och hur de kan påverka dessa. För att besvara undersökningsfrågorna har vi
genomfört en kvalitativ fallstudie. En fallstudie innebär enligt Bryman och Bell (2013) att en
specifik plats eller process studeras ingående och detaljerat. Vidare menar de att fokus vid en
fallstudie bör vara att göra en utförlig och djup analys av fallet, vilket gör varje studie unik.
En kvalitativ fallstudie har genomförts, då vår avsikt är att skapa en djup förståelse. Genom
studien vill vi bidra med ett exempel av hur kalkylavvikelser kan påverkas i praktiken i ett
tillverkande företag. Vårt fallföretag är ett större tillverkande företag inom fordonsindustrin i
Sverige och fallen vi studerat är två olika avdelningar inom företaget. Företaget har valt att
vara anonymt och därför kommer vi i denna studie benämna företaget med det fingerade
namnet Alfa. Vidare benämns fallavdelningarna med de fingerade namnen Balder och Oden.

Valet av företag har gjorts med grund i att fordonsindustrin står för större delen av de
tillverkande företagen som finns i Sverige. Det är en betydande bransch som är viktig för
tillväxt och konkurrenskraft samtidigt som den sysselsätter många personer (Scb, 2009;
Tillväxtverket, 2013). Mot denna bakgrund anser vi det vara relevant och meningsfullt att
studera ett större tillverkande företag inom denna industri. Genom kontinuerliga möten har vi
byggt upp en god kontakt och relation med Alfa, vilket vi anser vara en stor fördel för vår
studie, då vi fått en närhet och förståelse för praktiken.

Studien baseras på en kvalitativ metod, som enligt Alvehus (2013) karaktäriseras av att söka
mening, innebörd och tolkningar av det som studeras, snarare än statistiska samband. För att
finna svar till forskningsfrågorna och samla in studiens empiri har vi genomfört intervjuer,
observationer och möten hos fallföretaget. Vidare har studien genomförts med både deduktiv
och induktiv ansats. Deduktivt i det avseendet att vi redan innan studiens början hade en
grundläggande kunskap om kalkylering. Studien har även genomförts med en induktiv ansats,
då vi utgått från vår empiri vilket vi sedan kopplat mot teori.
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2.2 Datainsamling
Datainsamling kan ske på olika sätt beroende på studiens utformning (Bryman & Bell, 2013).
Under insamlingen av empirin har vi haft kontinuerliga möten med personal som arbetar inom
Alfas ekonomiavdelning. I våra inledande möten skapade vi en plan för studien och dess
genomförande. Vi fick ta del av information om kalkyler, tillverkningsprocessen,
organisationsstrukturen samt en rundvandring i fabriken för att få en visuell bild. Dessa möten
genomfördes för att få en så bra inblick i företaget som möjligt samt förståelse för företagets
arbetssätt. Mötena ägde rum i genomsnitt tre gånger per månad under de fem månader vår
uppsatsprocess pågick. Varje möte pågick i två timmar, under vilka anteckningar fördes.
Syftet med dessa möten har varit att vi, med stöd av vår handledare på Alfa, samlat
information och kunskap om verksamheten. Avsikten har varit att skapa en bred bild av
företaget samt ge underlag inför intervjuerna, för att senare kunna uppfylla studiens syfte.

Fortsatt insamling av studiens empiri har gjorts genom intervjuer med anställda i fallföretaget.
Lind (2014) menar att intervjuer kan definieras som ett samtal med ett syfte. Enligt Bryman
och Bell (2013) inriktar sig kvalitativa intervjuer på respondentens ståndpunkter. För att få
kunskap om vad personen upplever som relevant är det önskvärt att intervjun rör sig i olika
riktningar. Intervjun kan avvika från det formulär forskaren har och helt nya frågor kan ställas
som en uppföljning av de svar respondenten ger. Vidare är kvalitativa intervjuer flexibla och
forskaren önskar få fylliga svar. (Bryman & Bell, 2013). För att uppfylla studiens syfte anser
vi att kvalitativa intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod att använda.

För att avgränsa oss genomfördes intervjuer i två avdelningar, vilka utgörs Balder och Oden.
Fokus under intervjuerna har varit de som arbetar på en operativ nivå i produktionen, då det är
de som i slutändan ska kunna påverka kalkylavvikelserna. Anledningen till att vi valt dessa
avdelningar som fall är att de är relativt olika varandra i aspekten hur stor del fasta och rörliga
kostnader de bär, då Balder har mycket fasta kostnader medan Oden har mycket rörliga.
Genom att studera två fall kan vi se om uppfattningarna om kalkylavvikelser skiljer sig
beroende på var i företaget de arbetar. Detta kommer möjliggöra en välgrundad analys.

Formen på våra intervjuer är så kallad semistrukturerad, vilket enligt Alvehus (2013) och
Bryman och Bell (2013) innebär att forskaren använder sig av en intervjuguide som innehåller
ett fåtal öppna frågor och teman som ska beröras under intervjun. Det finns ingen bestämd
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ordningsföljd mellan frågorna och intervjuaren kan även ställa ytterligare frågor som inte
finns med i intervjuguiden, för att spinna vidare på något som respondenten svarat och
uppmuntra personen att utveckla sitt svar. Vidare anser Bryman och Bell (2013) det vara
viktigt att lägga tonvikten vid att fånga personens egen uppfattning, förståelse och förklaring
av mönster, beteenden samt händelser vid en semistrukturerad intervju. Denna intervjuform
passar vår studie då intresset är att ta del av respondenternas egna tolkningar och orsaker till
varför kalkylavvikelser uppstår och hur dessa kan påverkas. En fördel med att genomföra
intervjuerna på detta sätt är att träffa personerna ansikte mot ansikte då vi även kan läsa av
personernas ansiktsuttryck och kroppsspråk. Ytterligare en fördel ses i att om några oklarheter
uppstår med de frågor som ställs kan vi besvara dessa direkt i samtalet.

Varje intervju inleddes med en kortfattad förklaring av bakgrunden och syftet med vår studie.
Baserat på en intervjuguide bestående av de nyckelfrågor och teman vi ville beröra
genomfördes sedan intervjun med följdfrågor beroende på vad respondenten gav för svar.
Detta arbetssätt valdes för att skapa en flexibel intervju, ett levande samtal, för att få
respondenten att känna sig bekväm. Därmed hoppas vi att vi fått uppriktiga och trovärdiga
svar för att öka studiens tillförlitlighet. För att få ett samtal och diskussion som har ett flöde
utan avbrott, spelade vi in intervjuerna. Vidare genomfördes intervjuerna genom att en person
var ansvarig för intervjun och förde samtalet framåt medan den andra personen observerade
och ställde eventuella följdfrågor till respondenten. Intervjuerna rörde sig i olika riktningar,
vilket vi anser vara positivt eftersom detta gav kunskap om vad respondenterna upplevde som
viktigt.

Totalt genomfördes 15 intervjuer, som pågick ungefär 60 minuter vardera. I urvalet fanns
personer som har olika chefspositioner inom de två fallavdelningarna. Vidare bestod urvalet
av personer från olika stödfunktioner såsom logistik, underhåll och produktionsteknik samt
ekonomiavdelningen, se bilaga 1. Avsikten med detta urval är att spegla olika ansvarsroller
och positioner i avdelningarna. Urvalet av respondenterna gjordes med hjälp av handledaren
på Alfa, då intentionen var att intervjua personer som är insatta i kalkyler och därmed kunde
bidra med meningsfull information och åsikter vid intervjuerna. Med detta urval anser vi fått
mer relevanta svar för vår studie, än om respondenterna valts ut slumpmässigt.

Efter insamling av empiri genom intervjuer genomfördes en observation där vi deltog i ett
effektiviseringsmöte för Oden. Under de 45 minuter som mötet pågick satt vi bredvid och
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observerade vad som sades och hur det gick till. De som deltog i mötet var avdelningschefen,
controller för avdelningen, ekonomichefen samt en produktionstekniker. I mötet
sammanfattades vad som hänt i avdelningen sedan det förra mötet och de blickade även
framåt med nya planer och effektiviseringsmöjligheter. Denna observation genomfördes för
att få en avslutning och helhetsbild av vår insamlade empiri.

Utvald teori och insamlad empiri gav oss ett rikligt underlag för att genomföra en välgrundad
analys. I analysarbetet jämfördes teorin med empirin samt de intryck observationerna gett.
Insamlad data sorterades först ut efter studiens ämnesområden, för att sedan struktureras efter
hur uppfattningarna hos de olika avdelningarna såg ut. Hänsyn togs även till vilken position
respondenten har i Alfa, för att se om åsikterna varierar beroende av position och
arbetsuppgifter.

2.3 Metodkritik
Studien genomsyras av hantverksvaliditet, vilket är ett alternativt begrepp för validitet.
Innebörden av detta är att resultat och slutsatser som bygger på datainsamling och analys
ständigt granskas och ifrågasätts (Alvehus, 2013).

Som tidigare nämnts spelades samtliga intervjuer in. Enligt Bryman och Bell (2013) är det
viktigt att visa för respondenterna att inspelningarna endast kommer finnas till för vårt egna
bruk, då det kan uppstå misstänksamhet och oro för att andra personer får del av materialet.
För att respondenterna skulle känna en större trygghet och förtroende förklarade vi för dem att
inspelningen endast skulle användas av oss. Efter att ha genomfört en intervju transkriberades
den för att säkerställa trovärdigheten samt möjliggöra en bättre grund för analys.

En nackdel med kvalitativa intervjuer kan enligt Bryman och Bell (2013) vara att en så kallad
intervjuareffekt kan uppstå. Detta innebär att respondenten kan påverkas negativt av att vi är
två personer, frågorna kan vara känsliga att svara på och respondenten kan vilja försköna
svaren. Enligt Alvehus (2013) är tolkning ett centralt begrepp vid kvalitativa studier.
Författaren menar att intervjupersonen har sina tolkningar och vi som intervjuar har vår egen
tolkning. Vidare menar Alvehus att det är orimligt att tänka sig att en annan person skulle få
exakt samma svar vid en upprepning av intervjun. För att motverka feltolkningar på bästa sätt
skickades intervjuerna tillbaka till respondenterna, efter att de transkriberats, så de kunde
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verifiera att vi förstått och tolkat intervjun på rätt sätt. Detta skapar en ökad giltighet och
autenticitet till vår studie eftersom de som studerats kan känna igen sig i beskrivningarna.

2.4 Metodreflektion
Vårt metodval har visat sig vara lämpligt för att kunna besvara studiens forskningsfrågor.
Detta på grund av att den insamlade empirin var relevant för studien och den kommer kunna
ge välgrundade analyser och slutsatser. Mycket tid har spenderats hos fallföretaget där vi på
nära håll sett hur det dagliga arbetet går till, såväl inom ekonomiavdelningen som i
produktionsavdelningarna. I början av studien erhölls en introduktion och rundvandring i de
olika fabrikerna, vilket gav en bättre förståelse. Detta möjliggjorde att vi kunde sätta saker i
sitt sammanhang under studiens gång. Under den tid som spenderats hos Alfa har relationerna
mellan medarbetare och hur arbetsklimatet ser ut på Alfa observerats och studerats. Dessa
observationer har pågått under hela studiens process. Dock har vi inte aktivt uttryckt att en
observation ska genomföras vid ett specifikt tillfälle, utan är något som skett löpande när vi
spenderat tid hos företaget. Därmed har vi fått intryck och bildat en egen uppfattning av Alfa.
Exempel på detta är när vi ätit vår lunch tillsammans med medarbetare i Alfa och när vi
förflyttat oss mellan olika avdelningar för genomförande av intervjuerna.

Genom att genomföra intervjuerna på plats hos Alfa fick vi en bild av hur de arbetar i
vardagen. Vidare valde vi att genomföra intervjuerna på respondenternas egna kontor, för att
skapa en uppfattning av arbetsplatsen och kulturen. Fördelen med metodvalet var att möta
respondenterna personligen för att ställa de frågor och beröra de ämnen vi ville för att kunna
uppfylla studiens syfte och besvara våra frågeställningar. Med vårt tillvägagångssätt kände vi
oro över hur respondenterna skulle reagera för att bli inspelade under intervjun. Detta gav
dock enbart positiva reaktioner och var inte något problem.

En nackdel som upplevts med metodvalet var att vissa respondenter var stressade och inte
villiga att ge oss den tid och engagemang vi önskat. Nämnas bör dock att vissa respondenter
pratade längre än den utsatta tiden för att få med allt de ville säga. Vi reflekterar även över att
ett annat urval av respondenter för våra intervjuer kunde gjorts. De respondenter som arbetar
närmast produktionen, såsom skiftledare, var de som gav oss mest användbar fakta för syftet
med vår studie. Flera respondenter var högt uppsatta chefer och dessa pratade mer om Alfa i
helhet. Vid en av intervjuerna var det störande ljud i bakgrunden, vilket gjorde det svårt att
transkribera denna. Detta kunde förhindrats om vi bokat ett rum för att genomföra intervjun.
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Med facit i hand hade vi inte gjort ett annorlunda val av metod. Det finns dock delar av
studiens genomförande som vi skulle kunna gjort på ett annat sätt, såsom urval av
respondenter och val av transkribering. Om studien gjorts om idag skulle vi valt att intervjua
fler respondenter som arbetar nära produktion. Vi anser att de mest informationsrika
intervjuerna genomförts med respondenter som arbetar i dessa positioner samt att den största
möjligheten till aktiv påverkan av kalkylavvikelser sker hos dem. För att säkerställa att vi
uppfattat varandra på ett korrekt sätt under intervjuerna transkriberades samtliga intervjuer
ord för ord, som sedan skickades till respektive respondent för att ge möjlighet till
korrigering. Denna metod valdes för att uppnå en hög trovärdighet. I efterhand kan vi
konstatera att detta var tidskrävande med tanke på det antal intervjuer som genomfördes. Vi
reflekterar över att transkriberingen kunde gjorts annorlunda genom att exempelvis
sammanfatta intervjuerna. Detta skulle dock medföra att studiens autenticitet minskat. Till
framtida forskare vill vi rekommendera att ta sig tid att inskaffa förståelse och helhetsbild av
organisationen som studeras. Om möjligheten finns rekommenderar vi starkt att spendera tid
hos fallföretaget, då vi upplever att detta har gynnat oss i vår studie.

2.5 Sammanfattning av metod
En kvalitativ fallstudie har genomförts hos ett tillverkande företag inom fordonsindustrin i
Sverige, då avsikten var att få en förståelse och djup för det valda problemet med en närhet till
praktiken. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer med 15
respondenter i fallföretaget. Utöver detta har även möten och observationer genomförts.
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3 Teori
I teoriavsnittet beskrivs uppsatsens teoretiska ramverk. En beskrivning av produktkalkylering
och avvikelser inleder avsnittet som sedan fortsätts med två olika metoder för påverkan av
avvikelser, kaizenkalkylering och intern benchmarking. Avslutningsvis beskrivs hur
motivation och belöningssystem kan bidra till att medarbetare aktivt vill påverka avvikelser.

3.1 Ekonomistyrning
Det finns ett flertal definitioner av ekonomistyrning, vilka kan ha olika innebörd och
betydelse. Samuelson (2013) menar att det därför är viktigt att klargöra vad som avses när
termen ekonomistyrning används. I denna uppsats har vi valt att använda oss av den definition
som finns i Nationalencyklopedin (2015); ”Avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och
dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål”. Liknande definitioner ger även
Andersson (2013a), Ax, et al. (2009) och Greve (2014).

3.2 Internredovisning
Behovet av information för intern styrning och kontroll skiljer sig mellan olika företag och
förändras även över tid för samma företag. För att företag ska kunna skapa en så korrekt och
användabar internredovisning som möjligt måste de se till deras enskilda informationsbehov.
Framväxten av redovisningssystem har gjort att internredovisning och externredovisning har
en ökad grad av integration, vilket klargör företags syften för styrning och kontroll. (Prenkert
& Öberg, 2014).

Den interna redovisningens fokus ligger på det som sker inom företaget, den är till för internt
behov. Internredovisningen skapar underlag för beslut och syftet med den är exempelvis
planering, styrning, budgetering, kalkylering och uppföljning. (Andersson, 2013a; Prenkert &
Öberg, 2014). Internredovisning skiljer sig från externredovisning på det sätt att den även ger
underlag för uppföljning då företaget har möjlighet att göra beräkningar både före och efter att
olika händelser inträffar, vilket sker genom för- och efterkalkyler. Den externa redovisningen
ser bara till det som faktiskt har inträffat. (Prenkert & Öberg, 2014).

3.3 Kalkyler
Den interna redovisningen ger ett underlag för kalkyler (Prenkert & Öberg, 2014). Kalkylerna
möjliggör sedan för planering, beslut, uppföljning och analys (Ax et al., 2013). Ax, et al.
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(2009) ger följande definition av produktkalkyl: ”En produktkalkyl är en sammanställning av
intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation”.
Produktkalkyler beskriver vad det kostar att producera en produkt med de resurser som finns
tillgängliga (Bergstrand, 2010). Vidare menar Ax, et al. (2013) att det är viktigt att kalkylerna
upplevs som trovärdiga och lättillgängliga för att företagets medarbetare ska agera i enlighet
med företagets strategi samt att missvisande och svårbegripliga kalkyler kan vara förödande
för företaget.

I teorin beskrivs ofta ekonomistyrning som ett ideal, verkligheten är dock mer komplex.
Modeller beskrivs därför som förenklingar av verkligheten, likaså kalkylmodeller. (Greve,
2014). En produktkalkyl ska spegla verkligheten i en den situation som företaget befinner sig
i, se figur 1. Andersson (2013b, s. 80) menar att: ”Kalkyler är modeller, vilket innebär att de
är förenklade avbilder av en verklighet”. Företag kan välja att utgå från en standardmodell
som justeras för det specifika företaget, istället för att utveckla en unik modell (Andersson,
2013b).

Figur 1. Kalkyler ska avbilda verkligheten (efter Andersson, 2013b, s. 80).
Eftersom kalkylerna är en del av företagets ekonomistyrning kan de anpassas och utformas
för olika syften (Ax et al., 2013). Förutom situationsanpassning, contingency, baseras
produktkalkylering på ett antal viktiga principer. En central princip inom kalkylering är
kausalitetsprincipen. Denna princip innebär att varje produkt ska bära de kostnader den
orsakat och tillgodoräknas de intäkter den genererat. (Andersson, 2013a; Prenkert & Öberg,
2014). Mindre kostnadsposter som inte är av större betydelse kan dock behandlas
schablonmässigt enligt väsentlighetsprincipen, då företag ofta istället väljer att fokusera på de
största och mest betydelsefulla kostnadsposterna. (Alnestig & Segerstedt 1997; Andersson,
2008). Väsentlighetsprincipen gör även att arbetet med kalkyler blir mer hanterbart, vilket
ibland i teorin nämns som hanterbarhetsprincipen. Genom dessa principer blir arbetet med
ekonomistyrning effektivt. Det krävs ett samspel mellan kausalitets-, väsentlighets- och
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hanterbarhetsprincipen, då en avvägning måste göras mellan värdet av ökad precision i
kalkylen och den kostnad som krävs för att få detta. Valet av kalkylmodell blir därmed också
en balansgång mellan kalkylens exakthet och enkelhet. (Andersson, 2013b).

Begreppen fasta och rörliga kostnader är vanliga termer som används i samband med
kalkylering för att förklara hur kostnader förändras beroende av tillverkningsvolymen
(Olsson, 2012; Oluwagbemiga et al., 2014). I figur 2 visas förhållandet mellan fasta och
rörliga kostnader. Fasta kostnader är oberoende av volymförändringar i produktionen, medan
de rörliga kostnaderna varierar med produktionsvolymen (Olsson, 2012; Prenkert & Öberg,
2014). En vanlig missuppfattning gällande de fasta kostnaderna är att de inte kan ändras,
vilket de enkelt kan genom exempelvis utökade lokaler (Bergstrand, 2010). Genom att
beräkna de fasta och rörliga kostnaderna ges underlag för det minsta antal produkter som
behöver tillverkas för att företaget ska nå ”break-even”, eller nollpunkt. Detta illustreras som
den kritiska volymen i figur 2.

Figur 2. Förhållandet mellan fasta och rörliga kostnader (efter Prenkert & Öberg, 2014, s.
17).
Begreppen direkta och indirekta kostnader används också ofta i kalkyleringssammanhang.
Direkta kostnader går att hänföra till en viss produkt, orsakssambandet mellan kostnaden och
produkten är tydligt. De indirekta kostnaderna delas mellan flera olika produkter och måste
fördelas. (Prenkert & Öberg, 2014). I praxis används även termen omkostnader som en
synonym till indirekta kostnader (Andersson, 2013b; Lantz, 2008; Olsson, 2012).
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Det finns två huvudmetoder inom kalkylering där skillnad görs mellan fullständig och
ofullständig kostnadsfördelning. Den fullständiga kostnadsfördelningen fördelar alla
företagets kostnader till kalkylobjekten. Detta kan ske genom en självkostnadskalkyl eller
genom

en

aktivitetsbaserad

kalkyl,

även

kallad

ABC-kalkyl.

Den

ofullständiga

kostnadsfördelningen sker genom en bidragskalkyl. (Andersson, 2013a). Under de senaste 20
åren har produktkalkylering utvecklats i flera olika riktningar (Ax et al., 2013). Ax, et al.
(2013), Bergstrand (2008) och Olsson (2012) menar dock att de modeller som dominerar i de
flesta

företag

fortfarande

är

sådana

som

vi

traditionellt

sett

förknippar

med

produktkalkylering, såsom självkostnads- och bidragskalkyl.

Självkostnadskalkylering innebär att varje produkt ska bära sin del av företagets kostnader
(Bergstrand, 2010; Lantz, 2008; Prenkert & Öberg, 2014). Metoden bygger på fördelning av
direkta och indirekta kostnader till den produkt som ska bära kostnaderna, kostnadsbäraren
(Prenkert & Öberg, 2014; Reinstein & Bayou, 1997). Vidare menar Olsson (2012) att
självkostnadskalkylen baseras på en form av rättvisetänkande, eftersom företagets samtliga
kostnader ingår i underlaget för kalkylen och de fördelas så att varje produkt belastas med en
rättvis andel av de totala kostnaderna.

De indirekta kostnaderna står för en stor del av de totala kostnaderna i många tillverkande
företag, då många företag internationaliseras och kostnader för design samt produktutveckling
ökar (Bergstrand, 2010). Det problematiska vid självkostnadskalkylering är hur dessa
indirekta kostnader ska fördelas. För att lyckas med detta används fördelningsnycklar, vilket
ger schablonmässiga påläggssatser. (Lantz, 2008; Olsson, 2012). Noterbart är att
självkostnadskalkyleringen till viss del går emot kausalitetsprincipen då alla företagets
kostnader tas med i kalkylerna. Detta innebär att ett kalkylobjekt får kostnader fördelade till
sig även om det inte kan visas att just det objektet orsakat kostnaden. (Ax et al., 2013; Lantz,
2008).

I tillverkande företag är det vanligt att en produkts självkostnad tas fram genom en så kallad
kalkyltrappa, se figur 3. De direkta kostnaderna i modellen är direkt material (DM) och direkt
lön (DL). Vidare är de indirekta kostnaderna materialomkostnader (MO), vilka fördelas som
ett procentuellt påslag på DM och tillverkningsomkostnader (TO), som fördelas som ett
procentuellt påslag på DL. Summan av dessa utgör tillverkningskostnaden. Ett företag har
dock

fler

indirekta

kostnader;

administrationsomkostnader
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(AO)

samt

försäljningsomkostnader (FO). Vanligtvis slås dessa samman och kallas för AFFO, som sedan
allokeras genom ett procentuellt pålägg på tillverkningskostnaden. Produktens självkostnad
kan nu fås genom att summera tillverkningskostnad och AFFO-pålägget. För att ta fram det
slutliga pris produkten ska säljas för görs därefter ett vinstpålägg. (Lantz, 2008).

Figur 3. Kalkyltrappan (efter Lantz, 2008, s. 43; Andersson, 2013b, s. 109).
Kritik har riktats mot självkostnadskalkylen under de senaste åren. Ny teknik,
produktdifferentiering och kundanpassning är nya sätt som företag arbetar på i jämförelse
med förr. Traditionella fördelningsnycklar som direkt material och direkt lön blir otillräckliga
eftersom de inte visar hur kalkylobjekt orsakar kostnader. (Ax et al., 2013). Ett exempel på
detta är att vi i dagens samhälle inte använder arbetskraften på samma sätt som förr, mycket är
automatiserat. Som en följd av detta minskar de direkta kostnaderna för lön, medan de
indirekta kostnaderna ökar och procentpåläggen blir orimligt stora. Istället lyfts ABCkalkyleringen fram som den framtida och modernare ansatsen. ABC-kalkyleringens fokus är
att belasta produkterna med kostnaderna för resurserna de utnyttjar. Finns det kostnader i
företaget som inte rör produkten ska den heller inte belastas med dessa kostnader enligt ABCkalkyleringen.

(Bergstrand,

2010).

I

denna

studie

kommer

den

traditionella

självkostnadskalkylen användas, då denna modell används av Alfa.

3.3.1 Utnyckling av omkostnader
Omkostnader kan fördelas ut till kalkylobjekt på olika sätt. Det kan ske genom att se till den
orsak/verkan som finns mellan kostnaderna och objektet, där omkostnaderna fördelas ut till
det kalkylobjekt som orsakar kostnaderna. Vidare kan fördelningen ske genom nytta, där
hänsyn tas till vilken nytta kalkylobjektet drar av omkostnaden när dessa fördelas. Det tredje
alternativet för fördelning av omkostnader är bärkraft, som används då varken orsak/verkan
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eller nytta är möjliga att använda. Bärkraft innebär att omkostnaderna fördelas med
utgångspunkt i hur stor andel kalkylobjektet klarar av att bära med grund i exempelvis dess
lönsamhet eller tillverkningskostnad. I praktiken sker fördelningen genom fördelningsnycklar,
omkostnaderna ”utnycklas” till kalkylobjekten. Dessa fördelningsnycklar kan vara i
procenttal eller absoluttal. (Ax et al., 2013). Delas omkostnaderna upp på många
kostnadsställen ökar kausaliteten, där en situationsanpassad fördelningsnyckel används för
varje kostnadsställe (Andersson, 2013b).

3.3.2 Förkalkyl
Förkalkylen görs före produktionen startar (Andersson, 2013a). En förkalkyls huvuduppgift är
att besvara frågor företag har om produktval, prissättning och lönsamhet. Med hjälp av
förkalkylen kan beräkningar samt prioriteringar av olika produkter tas fram. Detta används
sedan som ett styrinstrument för att allokera resurser i förhållande till de beräkningar som
gjorts. (Prenkert & Öberg, 2014). Eftersom en förkalkyl upprättas innan produktionsstart är
det osannolikt att utfallet kommer bli exakt det som förutses på grund av exempelvis
omvärldsfaktorer och den mänskliga faktorn.

3.3.3 Efterkalkyl
Efterkalkylen görs efter produktionen med syftet att göra uppföljningar på förkalkylen,
utvärdera och kontrollera. (Andersson, 2013a). Efterkalkylen baseras på verkliga kvantiteter
och priser (Greve, 2014). Genom efterkalkylen kan företaget analysera förkalkylen, för att
sedan korrigera den och skapa ett bättre beslutsunderlag för framtiden. Ytterligare ett syfte
med efterkalkyler är att företaget vill bedöma effektiviteten i produktionen. (Prenkert &
Öberg, 2014).

3.3.4 Kalkylavvikelse
Förkalkylen och efterkalkylen måste bygga på samma principer för att en jämförelse ska
kunna ske. En kalkylavvikelse uppstår när förkalkylen skiljer sig från det utfall som
efterkalkylen visar. Avvikelser kan förklaras genom osäkerhet då förkalkylens uppgifter om
kostnader för inköp, kvantitet, marknadsutveckling och prissättning inte är fastställda innan
produkten tillverkats, medan efterkalkylen visar vad utfallet faktiskt blev. Genom att
analysera de avvikelser som uppstår avser företaget kunna förbättra sin styrning. (Prenkert &
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Öberg,

2014).

Kalkylavvikelserna1

som

uppstår

kan

vara

av

olika

slag.

En

förbrukningsavvikelse uppstår om materialkostnaden per tillverkad enhet skiljer sig från
förkalkylen, medan en påläggsavvikelse uppstår om påläggen skiljer sig mellan för- och
efterkalkyl (Greve, 2014). Vidare menar Greve (2014) att det kan uppstå en
prestationsavvikelse och sysselsättningsavvikelse. I en så kallad avvikelseanalys kan företaget
analysera de avvikelser som uppstår.

3.4 Påverkan
Andersson (2013a) menar att även om kalkylering i första hand syftar till att beräkna
kostnader för olika kalkylobjekt kan företag vidta kostnadspåverkande åtgärder. Eftersom
företagens situation ständigt ändras på grund av de förändringar som sker i omvärlden krävs
det nya teorier, perspektiv, begrepp och modeller för att kunna vara konkurrenskraftiga på
marknaden. (Andersson, 2013a; Chen et al., 2001). Vidare menar Andersson (2013a) att dessa
modeller kan komplettera och berika produktkalkyleringen. Nedan beskrivs olika modeller för
hur kostnader kan påverkas.

3.4.1 Kaizenkalkylering
Många av de nya tankarna inom ekonomistyrning hämtar inspiration från japansk
ekonomistyrning, där påverkan av kostnader är ett dominerande tema (Andersson, 2013a).
Vidare menar Foster och Young (1997) att under 1990-talet flyttades fokus från generella
styrmedel för kostnadskontroll till mer specifika som exempelvis kaizenkalkylering.

Kaizen är japanska och innehåller två koncept: Kai, som står för förändring och Zen, som
betyder till det bättre. Innebörden av ordet är ständiga förbättringar. (Ashmore, 2001).
Metoden introducerades ursprungligen av Masaaki Imai i slutet av 1980-talet genom boken
”Kaizen, the key to Japan’s competitive success” (1986). Imai implementerade framgångsrikt
konceptet inom Toyota. Eftersom varje produkt och process kan förbättras innefattar Kaizen
många av de managementmetoder som utvecklats sedan 1950-talet. Det processorienterade
synsättet genomsyrar Kaizen då tanken är att alla processer måste förbättras för att ett bättre
resultat ska kunna uppnås. Även ett personalorienterat synsätt är viktigt inom Kaizen, strävan
efter att förbättra attityden och insatsen hos de människor som finns i organisationen.
(Wittenberg, 1994). Vidare menar Andersson (2013a) att Kaizen är förknippat med
1

Greve (2014) använder begreppet kalkyldifferens, men vi har valt att använda synonomen avvikelse för att vara
konsekventa.
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diskussion, grupparbete, motivation och arbetsamhet samt att det är viktigt att engagera
många personer för att metoden ska ge maximal effekt.
Kaizenkalkylering har ett fokus på kostnader och innebär att strävan efter kostnadssänkningar
ska ske även när produktionen pågår (Andersson, 2013a; Ax et al., 2009; Lee & Monden,
1996; Lindvall, 2011; Monden & Hamada, 1991). Vidare menar Monden och Hamada (1991)
att metoden inte fokuserar på förbättring genom innovation, då detta vanligtvis sker under
planering-

och

utvecklingsstadiet.

Tyngden

läggs

istället

vid

förbättring

och

kostnadsreducering av existerande produkter i tillverkningen. Figur 4 visar kaizenkalkylering
i tillverkande företag. I figuren visas att högsta ledningen och mellanchefer förbättrar
processer genom innovation innan produktionen startat, medan de som arbetar operativt i
produktionen har fokus på Kaizen och ständiga förbättringar när produktionen pågår.

Figur 4. Förhållandet till Kaizenkalkylering (efter Kotelnikov, 2015).
Många förbättringsteorier söker efter total förändring, tar lång tid och är kostsamma medan
kaizenkalkylering har fördelen att den strävar efter dagliga, gradvisa, små och ständiga
förbättringar till så liten kostnad som möjligt (Rof, 2011). Målet är att reducera kostnaderna
med hjälp av ständiga förbättringar och göra förbättringsarbetet till en del av företags vardag.
Med förbättringar i denna mening menas att personalen ska utföra sitt arbete med mindre
spill, färre fel, högre kvalitet, arbeta smartare och kunna ge produktionen ett högre värde.
(Andersson, 2013a; Ax et al., 2009).
Kaizenkalkylering innebär att företag sätter upp mål för den reducering av kostnader som ska
genomföras under en given tidsram (Hansson & Nilsson, 1999; Lindvall, 2011). Genom att
sätta upp mål för kostnadsförbättringar under en viss period möjliggörs kontinuerlig
uppföljning av hur arbetet går (Hansson & Nilsson, 1999). Ax och Ask (1995) kallar dessa
mål för kaizenkostnader och dessa tas fram genom att ta den nuvarande kostnaden minskat
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med kostnadsförbättringen. Kostnadsmålen bör brytas ned på olika nivåer och avdelningar så
att alla personer i organisationen kan ta del av dem, då alla medarbetare ska vara involverade i
processen. (Monden & Hamada, 1991; Williamson, 1997). Effekterna av åtgärderna bör följas
upp samt analyseras och dessa små förbättringar kan sammantaget ge en betydelsefull
förstärkning av konkurrenskraften (Andersson, 2013a). Edwards (2001) föreslår fem steg i
denna process, se figur 5.

Figur 5. Fem steg i kaizenkalkylering (egen figur).
I det första steget sätts mål för de kostnadsförbättringar som önskas uppnås under perioden,
kaizenkostnader. I nästa steg vidtas åtgärder för att implementera planerade förbättringar. I
det tredje steget mäts utfallet jämfört med det uppsatta målet för perioden. Genom att göra
detta får företaget ett resultat som visar den förbättring de lyckats uppnå. I steg fyra bör målet
för kaizenkostanden korrigeras och ett nytt mål bestämmas inför nästa period. Det femte och
sista steget innebär att processen fortsätter på samma sätt period efter period genom att söka
efter nya, ständiga förbättringar. (Edwards, 2001). På detta sätt nås allt lägre kostnader med
tiden (Hansson & Nilsson, 1999).

Kaizenkalkylering är egentligen inte någon kalkyleringsmetod i traditionell mening utan mer
en

process

och

ett

styrinstrument

med

krav

på

ständiga

förbättringar

genom

kostnadsreducering (Andersson, 2013a; Ax & Ask, 1995; Hansson & Nilsson 1999). För att
lyckas vid en implementering av kaizenkalkylering och arbete med kaizenkostnader är det
viktigt att medarbetare i företaget har en positiv inställning till kostnadsreducering och att
företaget hittar metoder som motiverar medarbetarna att nå uppsatta mål (Monden & Hamada,
1991).
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Okoye, et al. (2013) har genomfört en studie med 60 respondenter, där 30 av dem var från
tillverkande företag. Företagen har implementerat Kaizen, vilket visade ge goda resultat. Av
studien framkommer att det är av stor vikt att företag fokuserar på att hantera och reducera
kostnader i produktionen, då de konkurrerar i en turbulent omvärld. Studien visar att
implementeringen av Kaizen gav minskade personalkostnader, chefer försågs med tekniker
för att kunna reducera framtida materialkostnader i produktionen, möjlighet till
produktförbättring under utvecklings- och tillverkningsstadiet samt strategier för ökad
framtida vinst då kostnaderna ständigt reduceras. Vidare menar författarna till studien att
chefer ständigt söker efter kostnadsreduceringssystem att implementera för att kunna minska
kostnader. Williamson (1997) menar att kaizenkalkylering har varit en framgångrik metod för
företag inom den japanska fordonsindustrin samt att tillverkande företag kan dra lärdom av att
använda metoden.

3.4.2 Intern benchmarking
Ett verktyg som kan användas i företags strävan om ständiga förbättringar är intern
benchmarking (Tutcher, 1994). McNair och Leibfried (1992, s. 54) definierar intern
benchmarking på följande sätt: ”The comparsion of similiar operations or functions across a
company, in order to identify the level of service that is the best practice within this common
setting”. Metoden är intressant för företag som har avdelningar som gör liknande arbete då
dessa avdelningar och processer kan jämföras med varandra. Detta möjliggör att
avdelningarna kan ta hjälp av varandra för att skapa förbättringar inom företaget. (Bhutta &
Huq, 1999; McNair & Leibfried, 1992; Spendolini, 1992).

Vidare kan intern benchmarking hjälpa ett företag att identifiera problem och finna orsaken
till varför det har uppstått, för att därefter påbörja en förbättringsprocess. Intern benchmarking
mäter och jämför existerande praxis med bästa praxis i företaget och vidtar därefter åtgärder
till förbättringar. (Anand & Kodali, 2008; Reider, 2002). Den fördel företaget får av att
använda intern benchmarking är att de processer som fungerar bäst identifieras och denna
kunskap kan spridas till andra delar av organisationen (Freytag & Hollensen, 2001). I
processen kommer det även bli synligt vad som fungerar mindre bra, vilket företaget kan dra
lärdom av (McNair & Leibfried, 1992).

Tutcher (1994) anger flera anledningar till varför företag väljer att använda intern
benchmarking i förbättringsprocesser. Bland dessa nämns att det vid användning av intern
24

benchmarking skapas mål och mått för förbättringar internt inom organsationen samtidigt som
dessa mål länkas samman med företagets vision. Vidare beskrivs att kunskapen bland
personalen ökar och att det skapar motivation. Om företag väljer att mäta resultatet av
benchmarking i prestationsmått är det viktigt att processen upprepas så det blir synligt om
förbättring sker. Vidare menar Elmuti, et al. (1997) att fördelen med benchmarking är att det
engagerar och involverar alla i organisationen.

En rad viktiga faktorer bör finnas i företagskulturen vid användandet av intern benchmarking.
Bland dessa beskrivs att ledningen bör informera alla medarbetare om att benchmarking är en
pågående process, då den blir som mest effektiv när den accepteras som en vanlig aktivitet
bland alla i organisationen. Vidare bör ledningen tillhandahålla den information som behövs
för att processen ska fungera och eliminera eventuella hinder för processen. Öppenhet och
kommunikation är nyckelbegrepp vid användandet av intern benchmarking då rivalitet,
gränser och misstänksamhet mellan avdelningar kommer göra att processen fungerar dåligt.
Medarbetare måste vilja dela med sig av information. (Tutcher, 1994).

Metoden ger

konstruktiva diskussioner om vad som bör förbättras och varför (McNair & Leibfried, 1992).
Vid intern benchmarking är det av största vikt att medarbetarna engagerar sig i processen.
Intern benchmarking kräver en stor förståelse om företaget, tillverkningsprocessen och
produkterna samt hur de hänger samman med resten av organisationen. (Elmuti et al., 1997;
Tutcher, 1994).

Enligt Hyland och Beckett (2002) krävs en hög nivå av internt lärande för att företag ska
kunna vara konkurrenskraftiga på internationella marknader. På grund av globaliseringen har
användandet av intern benchmarking i stora internationella företag ökat under de senaste åren
för att skapa större konkurrensfördelar. Som följd av detta har behovet av interna ”best
practice” blivit stort över fler enheter och avdelningar i företag. Med hjälp av intern
benchmarking får personalen en bredare kunskap och kompetensen inom företaget höjs, vilket
senare leder till mindre motstånd vid eventuella kommande förändringar. (Hyland & Beckett
2002). En annan anledning till den ökade användningen av intern benchmarking är att det
senare ska bli enklare för företagen att implementera extern benchmarking, vilket Amaral och
Sousa (2009) menar kan vara svårt i de flesta fall.

Vid implementering av benchmarking finns det många modeller att använda sig av (Bhutta &
Huq, 1999). Tutcher (1994) menar att de viktigaste stegen vid en benchmarkingprocess är att
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planera, analysera, acceptera och genomföra, se figur 6. I det första steget planeras vad målet
och objektet för benchmarkingprocessen är. I nästa steg studeras, jämförs och analyseras hur
situationen ser ut i praktiken just då. I det tredje steget förbereds förbättringar och planering
sker för hur processen ska gå till för att sedan i det sista steget genomföra förbättringarna.

Figur 6. Stegen i en benchmarkingprocess (efter Tutcher, 1994, s. 45).

3.4.3 Benchlearning
Intern benchmarking nämns ofta som ett verktyg för studier av organisatoriskt lärande och
kunskapsöverföring (Southard & Parente, 2007). Vidare menar Osterloh och Frey (2000) att
överföring av kunskap inom organisationen är en viktig källa för konkurrensfördelar. Intern
benchmarking och överföring av ”best practice” ses som några av de mest centrala delarna i
en lärande organisation (Bhutta & Huq, 1999).

Benchmarking kan kopplas ihop med begreppet benchlearning. Med benchlearning menas att
det är viktigt att sprida kompetensen inom organisationen i stället för att lagra den till så
kallad tyst kunskap. Detta är skillnaden mellan individens och organisationens lärande.
(Karlöf, 2009). Personalen i ett företag ska ständigt utvecklas och ha möjlighet att lära sig.
Syftet med benchlearning är att identifiera och lära av ”best practice”, med målet att integrera
detta i alla nivåer av organisationen för att förbättra företagets prestation. För att uppnå detta
används benchlearning som en process för att personalens ska kunna ta fram bästa praxis och
därefter fatta beslut om förbättringsprocesser. Benchlearning är inte ett projekt som är en
engångsföreteelse, utan en kontinuerlig förbättringsstrategi och förändring. (Freytag &
Hollensen, 2001). Vidare menar Freytag och Hollensen (2001) att det förutom benchmarking
och benchlearning finns ett tredje nyckelord i en benchmarkingprocess, nämligen
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benchaction. De definierar benchaction som den del av processen där implementeringen av de
planerade förbättringsåtgärderna och ändringarna äger rum.

I tillverkande företag är lärande inom organisationen en möjlighet att utveckla ny kunskap
samt förstärka kompetensen bland personalen, vilket sedan kan bli en stark konkurrensfördel
gentemot andra företag i branschen. Pemberton, et al. (2001) har genomfört en studie på 280
tillverkande företag där de beaktade förhållandet mellan benchmarking och organisatoriskt
lärande. I denna studie ansågs benchmarking ge de största fördelarna till företaget när den
kombineras med effektivt organisatoriskt lärande. Vidare menar studien att vision, utbildning,
en problemlösande kultur och personalstrategi är några av de viktigaste delarna i samband
med benchmarking och organisatorisk framgång.

3.4.4 Motivation och belöningssystem
Motivation i sig är inget mål för styrning av ett företag men motivation kan hjälpa till att nå
uppsatta mål (Osterloh & Frey, 2000). Studier visar att medarbetares motivation drivs av
tydliga konkreta mål med klara tidsgränser, vilka individen uppfattar som utmanande men
realistiska att kunna nå. Regelbunden återkoppling till prestationen om hur arbetet ligger till i
jämförelse till uppsatta mål har visat sig stärka individens motivation. (Locke & Latham,
2006). Fomenky (2015) har genomfört en studie om vad som motiverar 50 medarbetare i
olika företag. Studien visar att motivation är något som driver dem till engagemang och
produktivitet i arbetet. Vidare visar studien att 60 procent av de svarande anser att monetär
ersättning är det som motiverar dem mest, medan endast två procent svarar att muntlig
uppmuntran är det som motiverar dem.

Ett styrmedel som kan användas som incitament för ökad motivation bland medarbetare är
belöningssystem (Cäker, 2013; Jacobsen & Thorsvik, 2010). Forskare menar att incitament
och belöningar har en positiv inverkan på prestation (Benabou & Tirole, 2003; Lazear, 2000).
Belöningssystem innebär att individen får en belöning som är beroende av hur han eller hon
agerar och presterar samt vilka resultat det leder till. Det fungerar som en direkt
motivationskälla för medarbetare i företaget. Belöningarna kan vara av olika slag men det
handlar ofta om monetära ersättningar i olika former såsom pengar, bonus, pensionsavsättning
och aktier. Ickemonetära exempel på belöningar kan vara materiella ting, resor och andra
förmåner eller belöningar som påverkar arbetets innehåll såsom befordran och utökade
befogenheter. Syftet med belöningssystem är att motivera, informera om prestation, behålla
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duktiga medarbetare samt att öka intresset för företaget vid rekrytering av ny personal.
(Cäker, 2013).

Det finns flertal teorier för att förklara motivation och vad det är som motiverar individer
(Cäker, 2013). Den motivationsteori som är mest relevant vid belöningssystem är den som
skiljer mellan inre och yttre motivation. Inre motivation är drivkraften att göra något för att vi
tycker om att göra det och finner det intressant. (Ryan & Deci, 2000). Den inre motivationen
är avgörande när tyst kunskap ska överföras mellan medarbetare (Osterloh & Frey, 2000).
Yttre motivation är något vi gör då vi vet att en belöning kommer att erhållas, vilket gör att vi
indirekt kan tillfredsställa våra behov (Ryan & Deci, 2000). Enligt Osterloh och Frey (2000)
är belöningssystem en ideal metod att använda för att tillfredsställa individers behov av yttre
motivation. Det finns forskare som anser att belöningssystem och incitament har en negativ
inverkan på människors inre motivation. Experter inom human resource management (HRM)
och psykologer har uppmärksammat att belöningssystem i längden kan få människor att
ifrågasätta sig själva och sin inre motivation när ett visst beteende belönas. (Benabou &
Tirole, 2003).

Bland de negativa aspekterna av belöningssystem nämns även att medarbetare kan uppleva
orättvisa och avundsjuka vilket kan påverka samarbetet i företaget. Diskussioner kan uppstå
om vem som presterar och inte. Under de senaste åren har belöningssystem blivit hårt
kritiserade, med höga bonusar och orimliga avtal. (Cäker, 2013). Exempelvis menar Ellingsen
och Johannesson (2007) att det är rätt att motivera medarbetare genom incitament men felet
ligger i att göra det genom materiella och monetära belöningar. Cäker (2013) menar dock att
influenser från omvärlden och företagens internationalisering kommer göra att användandet
av belöningssystem kommer öka i Sverige.

3.5 Sammanfattning av teori
Avsnittet inleds med en beskrivning av kalkyleringsteori. Vidare lyfts kaizenkalkylering och
intern benchmarking fram som verktyg för att medarbetare i tillverkande företag aktivt ska
kunna påverka kalkylavvikelser i det dagliga arbetet, på både kort och lång sikt. Motivation
och belöningssystem kan användas som incitament för företags medarbetare att vilja arbeta
aktivt med att påverka avvikelser i det dagliga arbetet.
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4 Empiri
Empiriavsnittet inleds med en presentation av det företag vi genomfört vår studie och våra
intervjuer hos. Vidare redovisas den information och empiri som samlats in genom intervjuer
med anställda i företaget.

4.1 Företaget
Fallföretaget, med det fingerade namnet Alfa, är ett större tillverkande företag inom
fordonsindustrin. Alfa ingår i en koncern som består av fabriker i Sverige, Europa och Asien.
I studien kommer systerfabrikerna nämnas vid namnen Beta, Gamma, Delta och Epsilon. Det
som tillverkas av Alfa är en delprodukt till slutprodukten koncernen producerar. Koncernen
har över 23 000 anställda, varav ungefär 2 200 arbetar i den fabrik som varit objekt för
studien. Slutprodukten säljs i över 100 länder. I samverkan med Alfa har denna studie tagit
fokus på hur kalkylavvikelser kan påverkas för att reducera avvikelserna i det dagliga arbetet,
då delar i företaget är personalintensivt och möjligheten till aktiv påverkan är stor.
Fallavdelningarna som studerats kommer i studien benämnas med de fingerade namnen
Balder och Oden.

Figur 7. Översikt av strukturen i Alfa (egen figur).

4.2 Internredovisning
Den större delen av Alfas interna redovisning sker automatiskt i olika datasystem. För att
minska
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internfaktureringen till ett ”service center” i Indien, berättar respondent 2. Vidare menar
respondenten att flera medarbetare anser att den administrativa delen i arbetet är komplex och
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tidskrävande, vilket är en bidragande orsak till att arbetet numera sker centralt. En nackdel
med denna effektivisering är att medarbetarna i Alfa ändå måste informera och förklara för
medarbetarna i Indien hur arbetet ska göras, vilket gör att vi fått intryck av att det till viss del
kan upplevas som dubbelarbete och inte alls effektivare än innan. Den externa faktureringen
sker systemmässigt och personalen behöver därför endast godkänna dessa.

4.3 Kalkyler
Inom Alfa ser kalkylerna olika ut beroende på avdelning och område i företaget. Nedan
beskrivs påverkan av förkalkyl, efterkalkyl, utnyckling av omkostnader samt eventuella
avvikelser i Alfa.

4.3.1 Förkalkyl
Under de möten vi deltagit i hos Alfa har det förklarats att företaget gör en årlig budget som
följs upp månadsvis. Efter dessa uppföljningar görs prognoser för att se hur de ligger till mot
uppsatta mål och för att kunna förbättra sig nästkommande månad. Vi upplever att samtliga
respondenter var konfunderade över frågan hur deras förkalkyl tas fram, då respektives
förkalkyl ser annorlunda ut beroende på vilken avdelning de tillhör i företaget. Därför
kommer generella aspekter angående förkalkylen beskrivas utifrån de resultat som
uppkommit.

Skiftledarna, respondent 8 och 14, tar fram ett förslag till förkalkyl som baseras på
exempelvis förväntad produktionsvolym, kassaktioner, utbildningstid, verktyg, utrustning och
underhållskostnad. Detta förslag utvärderas sedan av ekonomiavdelningen som i sin tur tar
beslut om den eventuellt behöver redigeras. Därefter sätts förkalkylen och utifrån denna tas
målparametrar fram för de olika produktionslagen. Med denna bakgrund får vi känslan att
skiftledarna därför kan påverka till stor del hur utformningen av förkalkylen ser ut.
Respondent 14 förklarar att den årliga budgeten följs enligt plan vilket personen i fråga tycker
är ”helt korkat ibland”. Respondenten menar att produktionsvolymen och personalsituationen
blir nästintill omöjlig att följa i ett helt år, då förutsättningarna några månader efter fastställd
budget inte är de samma. Oavsett de förändringar som sker menar respondenten att alla
resultat jämförs med de mål som satts upp enligt budget.

Inom produktionsteknik, respondent 4 och 5, i Alfa får vi uppfattningen av att det inte finns
någon påverkan vid framtagningen av förkalkylen. Detta på grund av att ekonomiavdelningen
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tar fram denna centralt i företaget som sedan utdelas till avdelningen. Skälet till att det sker
centralt är för att de inom produktionsteknik arbetar i projekt och därför inte är med i
beräkningarna vid prissättningen. Respondenterna har mot denna bakgrund inte någon direkt
uppfattning av vad förkalkylen grundas på.

Vid intervjuer med controllers i företaget, respondent 1 och 3, visas olika resultat. Respondent
1 menar att dennes förkalkyl baseras på Alfas mål för volym. Respondenten har därför
begränsad påverkan vid framtagningen, då målen alltid måste följas. Respondent 3 har
ungefär 80 procent bemanning inom den avdelning som personen är ansvarig för, Balder. HRavdelningen ger, genom ett datasystem, information om hur bemanningen bör ligga vid
förkalkylens framtagning och även för månadsprognoserna. Detta gör att även denna
respondent har begränsad påverkan av förkalkylen. De båda respondenterna har dock dialoger
med kollegor om det är något i förkalkylen som behöver justeras eller ifrågasättas.

Cheferna för stödfunktionerna, respondent 11 och 15, tar fram sin förkalkyl med hjälp av
personal från fallavdelningarna. De har stor påverkan på utfallet, då det är de själva som
skapar förkalkylen. Vidare menar respondenterna att körplanen måste följas, men i övriga
aspekter kan de påverka i stor utsträckning.

4.3.2 Efterkalkyl
Under empiriinsamlingen får vi intrycket att efterkalkylen inte är någonting som
medarbetarna i Alfa arbetar aktivt med. Enligt respondent 1 sker detta automatiskt genom
datasystem. Efterkalkylen används som ett verktyg för att se utfallet månadsvis och årsvis för
att kunna planera nästkommande prognoser och budget. Om utfallet skiljer sig från prognosen
sker en korrigering av nästa månads mål för att precisera förkalkylen och minska eventuella
avvikelser. Efterkalkylen visar även om företaget har fått röda eller gröna siffror. Gröna
siffror betyder att avdelningen klarat sina uppsatta mål och röda siffror betyder att de avvikit
från dem.

4.3.3 Utnyckling av omkostnader
I företaget sker en procentuell utnyckling av omkostnader från stödfunktionerna (underhåll,
produktionsteknik och logistik) till de olika avdelningarna. Stödfunktionerna står för en
summa kostnader som fördelas ut till avdelningarna i Alfa med grund i vad de beräknas ha för
behov av stöd under året. Utnycklingarna görs en gång per år i samband med
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budgetprocessen. Under den tid som spenderades hos Alfa innan intervjuerna genomfördes
uppstod känslan av att utnyckling av omkostnader är ett ämne som är känsligt och ofta leder
till diskussioner i företaget. Detta fick vi bekräftat under vår fortsatta empiriinsamling.

Enligt respondent 8 förstår personalen varför denna utnyckling sker, men menar att den kan
upplevas orättvis och diffus. Vidare menar respondenten att känslan av att avdelningen får en
högre procentuell fördelning av kostnader i jämförelse mot vad som faktiskt tas emot från
stödfunktionerna inte är ovanlig. ”Min känsla är att det skulle finnas en stor
effektiviseringspotential där, genom att verkligen följa upp varje avsnitt. Men jag får en
känsla av att man bara fördelar ut resurserna utan att följa upp hur mycket tid som läggs i
verkligheten”, uttrycker respondent 14. Respondenten menar att det ofta uppstår diskussioner
om utnyckling, där ämnet om orättvisa och att den fördelade kostnaden är högre än vad de
faktiskt får av stödfunktionerna tas upp. Respondent 1, controller, anser dock att utnycklingen
inte är orättvis men att diskussionen alltid finns ute i fabriken. Respondenten menar att
stödfunktionerna ofta får ta de kostnader som övriga avdelningar inte kan relatera till sig och
därmed inte vill bära.

Inom produktionsteknik, som är en stödfunktion, upplever vi att diskussionen är vanlig att de
avdelningar som får stödfunktionernas kostnader fördelade till sig inte vill betala för
någonting som de känner att de inte behöver för tillfället. Respondent 4 menar att: ”det är
svårt att slå sig fri, för imorgon behövs dom”. Med detta menar respondenten att
avdelningarna inte vill betala för stödfunktionerna samtidigt som de vill att de ska finnas där
om något händer. Respondenten anser även att det skulle bli mer precist och rättvist om
tjänstemännen skulle tidsredovisa, då det skulle bli tydligt hur många timmar som förbrukats
på varje kostnadsställe.
Vid frågan om utnycklingen upplevs som ett problem svarade respondent 9: ”Inget problem,
men det blir ju inte rätt”. Personen menar även att utnyckling av kostnader är svårt och därför
görs generellt. ”Jag personligen tycker ju att det är fel. Jag tycker inte att det är sjysst att en
chef ska bära en annan chefs kostnadsmassa” säger respondent 5. Respondenten menar även
att de som arbetat inom Alfa en längre tid har större acceptans för utnycklingarna och att det
är möjligt att ha en dialog och samarbete för att minska dessa. Respondent 11 är chef för en
av stödfunktionerna. Respondenten sköter utnycklingen från sin avdelning och anser att det
borde gå att effektivisera den. Personen säger även att i grund och botten bygger allt på att de
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har tillförlit och tilltro till varandra. Respondenten menar att medarbetarna litar på personen i
fråga och att det som görs är det bästa för verksamheten.

En av produktionscheferna, respondent 13, anser inte att stödfunktionerna arbetar med sina
kostnader. Produktionschefen arbetar aktivt med att bryta ned sin avdelnings kostnader för att
se på detaljerad nivå var differensen finns, för att sedan kunna förbättra och kostnadsreducera.
Respondenten uttrycker en önskan om att stödfunktionerna gjorde detsamma för att kunna
minska kostnaderna. En annan utmärkande aspekt vid intervjun med respondent 13 var att
utnycklingen inte följer volymförändringarna utan förblir fasta. Däremot anser respondenten
inte att utnycklingen är felaktig. Samtliga respondenter som arbetar i fallavdelningarna har
känslan att utnyckling av kostnader går att påverka ytterst lite.

4.3.4 Kalkylavvikelse
Under tiden som studien genomförts har vi fått uppfattningen att anledningen till avvikelser
mellan för- och efterkalkylen varierar beroende på avdelning. Vid hög personalstyrka, såsom i
Oden, är den vanligaste anledningen till avvikelser att det kommit många saker emellan så att
personalen inte hunnit göra jobbet, enligt respondent 4. Respondent 5 menar att avvikelser
kan bero på att volymen inte blev som planerat. Respondent 3 och 13 förklarar att vid
volymförändringar är det svårt att hålla samma takt med personalen i företaget, på grund av
att en del är fastanställda medan vissa är anställda via bemanningsföretag. Vid förändringar
som sker enbart på några dagar är det svårt att anpassa personalstyrkan i samma takt, vilket
resulterar i avvikelser.

Respondenterna som arbetar i Balder samt de som är ansvariga för projekt i företaget menar
att en av de vanligaste orsakerna till avvikelser är de så kallade ICA2-stationerna, även kallade
”rödgubbar”. Respondent 8 beskriver att ICA-stationer uppstår om det råder brist i kvalité,
säkerhet eller leverans i företaget och att detta är respondentens största bekymmer vid
avvikelser. Personal sätts då in temporärt för att fokusera på dessa brister och hantera dem på
ett effektivt sätt. Respondent 10 menar att bristerna leder till ökade kostnader och därför
behöver dessa ageras på direkt, för att minska merkostnader i framtiden och för att kunna
leverera produkterna till kund som lovat. Att detta uppstår är inget ovanligt när det gäller nya
projekt och produkter, då planen är långsiktig och många faktorer ändras under projektens
gång. Respondent 3 menar även att ICA-stationerna ska skrivas in i ett så kallat
2
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efficiencydokument för planering, vilka åtgärder som ska göras och hur lång tid det beräknas
ta. Enligt respondent 13 kan åtgärderna ta allt från en dag till ett år. Respondent 8 förklarar att
ICA-stationerna är den vanligaste anledningen till avvikelser på personens avdelning (Oden),
då de aldrig är medräknade i budgeten.

Enligt respondent 1 är en vanlig orsak till avvikelser när projekt startas upp, då det blir höga
skrotkostnader och kassaktioner. Vid investeringar uppkommer ofta förhandlingar om pris,
som gör att priset kan skilja sig från det budgeterade priset när det är färdigförhandlat, menar
respondent 2.

Vi ser att det finns olika orsaker till att avvikelser uppstår och det är viktigt att personalen är
medvetna om hur de personligen kan påverka dessa för att reducera dem. Samtliga
respondenter anser att de kan påverka avvikelserna till viss del, vissa mer än andra. Vid
investeringar säger respondent 2 att det går att påverka, men att personen inte gör det i
dagsläget på grund av att inte vilja ifrågasätta andras expertis. I fallavdelningarna anser
samtliga att de kan påverka mycket personligen, både direkt och indirekt. Indirekt i detta fall
för de som arbetar som produktionschefer, respondent 12 och 13, och direkt för de som
arbetar som skiftledare, respondent 8 och 14. Däremot anser även samtliga att detta är något
de behöver arbeta mer med.
Vid frågan om aktiv påverkan av avvikelser svarar respondent 9: ”Nej, utan dom är ganska
fasta. Jag har koll på om det blir en avvikelse egentligen, jag vet att när dom jobbar övertid
kan jag förstå att det här blir en avvikelse, punkt”. Respondenterna i Oden, vilket är en
personalintensiv avdelning, anser däremot att de kan påverka till stor del hur deras avvikelser
blir, genom att anpassa personalstyrkan efter volymförändringar i företaget. Respondent 12,
produktionschef för Balder, menar att möjligheten till påverkan är hög men att vissa kostnader
som leder till avvikelser inte går att påverka, såsom utnyckling.

4.4 Påverkan
Nedan beskrivs hur respondenterna anser att kalkylavvikelser kan påverkas genom ständiga
förbättringar och intern benchmarking. Vidare beskrivs vad som motiverar medarbetarna i det
dagliga arbetet.
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4.4.1 Kaizenkalkylering
Efter att ha spenderat tid hos fallföretaget upplever vi att samtliga respondenter lägger stor
vikt vid möten och uppföljningar för att kunna rationalisera, kostnadsreducera, effektivisera
samt arbeta för ständiga förbättringar. I Alfa sker en daglig löpande kontakt mellan olika
personer och avdelningar, enligt respondent 5. Alla medarbetare i Alfa arbetar med ständiga
förbättringar på olika vis, beroende på position i företaget. Respondent 11 menar även att
samtliga avdelningar är kostnadsmedvetna i allt arbete som utförs.

Respondent 1 anser att alla effektiviseringar är kostnadsreduceringar i längden, men att det
gäller att fånga och få ner dem på papper för att kunna visa resultaten. Respondent 3 menar att
om de inte arbetar med ständiga förbättringar märks det att kostnaderna skenar iväg.
Respondenten arrangerar därför effektiviseringsmöten för produktionscheferna för Oden en
gång i månaden för att diskutera hur de kan effektivisera och förbättra på avdelningen, vilket
är nytt för i år. I dessa möten ska även personal från produktionsteknik och ekonomi vara
närvarande.

Respondent 5 förklarar att de har en speciell grupp inom Oden som består av personer som är
specialtränade för att kunna vara på olika platser i avdelningen för att reducera
personalkostnaderna. Respondenten menar att i stället för att betala lön för en person där inget
aktivt arbete sker kan personen flyttas till en annan plats. Genom detta upplever vi att arbetet
effektiviseras, samtidigt som företaget betalar samma lönekostnader.

Respondent 8, skiftledare, coachar sina lagledare aktivt för att uppnå förbättringar.
Respondenten förklarar att det i produktionslagen finns så kallade samordnare. Det finns en
samordnare som arbetar djupare med kvalité, en som arbetar med ekonomi, en med
leveransfrågor, en med medarbetarfrågor och en med säkerhetsfrågor. Respondenten har
uppföljning med dessa medarbetare en gång i månaden där de diskuterar avdelningens
utveckling och beslutar om ett antal aktiviteter som lagen ska utföra, vilka samordnarna
coachar sina lagkamrater i. Respondenten förklarar vidare: ”Sedan stöttar jag lagledarna till
att stötta dom här samordnarna. Så att det handlar väldigt mycket om personlig coaching”.
Respondent 8 sitter även med i en kvalitetsgrupp som arbetar med kvalitetsfrågor i Alfa.
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Vidare menar respondent 8 att påverkan och effektiviseringar i hanteringen av material är en
faktor som de arbetar aktivt med och att möjligheterna inom detta område är många.
Respondenten berättar att de även genomför små förbättringar i det dagliga arbetet, vilka ger
snabba resultat. Ett exempel på detta är när de tappar material som blir skrot och därmed får
kassaktionskostnader. Medarbetarna är då duktiga på att hitta på lösningar för att förebygga
dessa händelser, såsom bygga hyllor och flytta material. Ett annat exempel på små
förbättringar är enligt respondenten att de försöker minska antalet använda handskar genom
att ge varje medarbetare ett begränsat antal som de får använda. Även respondent 14 anser att
det effektivaste förbättringsarbetet sker på lagnivå, de som arbetar operativt i verksamheten.
”Dom allra bästa fallen är när vi till exempel har en maskinstörning, ett kort stopp, som gör
så att det stoppar och det stoppar och det stoppar. Då kan medarbetarens kompetens gå in
och faktiskt förbättra maskinen så att den går fortare. Det är den tydligaste aspekten där
medarbetaren gör stor skillnad mot utfallet”, säger respondent 8.

Produktionscheferna för fallavdelningarna, respondent 12 och 13, anser att det går att
kostnadsreducera mycket i det dagliga arbetet. Exempel på detta kan vara hur de kör
produktionen samt leverera i tid för att slippa extra övertid. Respondent 12 förklarar att
avdelningarna i första hand måste sikta mot att nå de uppsatta målen, så de är på god väg,
innan de kan börja med förbättringar. Respondent 13 förklarar att de i Oden har möten en
gång i veckan för att se vad som kan förbättras och effektiviseras i produktionen.

Genom att prata med medarbetare har vi förstått att Alfa genomgående strävar efter att alla
avdelningar ska rationalisera med fem procent varje år, då de ska nå ett visst mål år 2020.
Detta mål är svårt att hålla enligt respondent 8, då det uppkommer situationen där kvalitén
brister som gör att avdelningen måste sätta in ICA-stationer för att effektivt ta bort dessa.
Vidare menar respondenten att företaget måste prioritera kvalité över de uppsatta målen.
Respondent 5 och 12 menar att dessa fem procent syftar till att göra arbetsplatserna mer
effektiva. Arbetet kan göras smartare och yteffektivare genom exempelvis minska avstånden
mellan objekten och därmed tiden för att utföra arbetet. Respondent 12 menar även att de
försöker samverka både med produktion och beredning för att hitta smarta idéer. Respondent
8, skiftledare, förklarar att personens största arbetsuppgift är att coacha medarbetarna för att
de ska lyckas med sina rationaliseringsmål.
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Respondent 11 menar att rationaliseringsmålet på fem procent varje år leder till en minskad
budget varje år. Vidare menar respondenten att det finns vissa risker med detta, såsom risker i
driftsäkerheten och teknisk tillgänglighet. Detta kan leda till att de måste kompensera med att
arbeta fler timmar på fler skift, vilket i sin tur leder till ökade personalkostnader.
Respondenten förklarar att det gäller att lägga en så optimal budget som möjligt, vilket är en
balansgång. Vid frågan om de fem procenten som ska rationaliseras per år är ett realistiskt
mål svarar respondent 6: ”Nja, knappast skulle jag vilja påstå. Inte över lång tid, det är
väldigt svårt att nå upp till dom målen”. Respondenten anser att målen inte följer
verkligheten och att det är verkligheten som Alfa i slutändan alltid måste anpassa sig efter.
Respondentens åsikt är att Alfa eventuellt bör ”ta ett steg tillbaka” ibland och utvärdera
målen så de passar verkligheten.

Inom produktionsteknik är arbetet med ständiga förbättringar i det dagliga arbetet,
effektiviseringar samt kostnadsreduceringar en självklarhet. Då vi genomförde intervjuerna
med
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vi
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managementkoncept på deras skrivbord, med titlar såsom Lean Production och Six Sigma.
Detta kan tolkas som att Alfa har en medvetenhet och intresse för ämnet. När Kaizen kom på
tal berättar respondent 4, produktionstekniker för Balder, att det är ett av personens största
ansvarsområden. Respondenten nämner även att arbetet inom produktionsteknik sker på
efterfrågan, som tidvis är hög. Därför har personens medarbetare lärt sig vikten av att
prioritera i det dagliga arbetet så de når uppsatta mål och kostnadsreducerar.

Respondent 4 anordnar möten en gång per vecka inom Balder, där de problem som generar
höga kostnader gås igenom och utvärderas. Därefter tas idéer fram för att kunna lösa
problemet som sedan förs vidare till produktion. Prioritering sker efter vad som anses vara
allvarligast för stunden. Respondenten anser att kostnadsreduktioner ska göras så fort som
möjligt: ”För varje månad blir det ju pengar som bara flyter ur företaget och det är ju
ohyggliga pengar vi pratar om”. Vidare berättar respondenten att de sätter av tid för de
resurser som behövs och genomför en Kaizenworkshop för att eliminera problemet på
effektivast sätt. En Kaizenworkshop innebär att ett problem identifieras och bryts ner för att få
en tydligare bild. När sedan problemet ska elimineras sätts en grupp personer ihop med den
rätta kompetensen för att utföra arbetet. Detta brukar ta ungefär en arbetsvecka att genomföra.
Vidare upplever vi att en Kaizenworkshop blir olika för varje gång eftersom problemet,
området och storleken är olika.
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Kaizenworkshop är något respondent 4 ”brinner för”, då personen har en bakgrund inom Six
Sigma och problemlösande. Respondenten förklarar vidare att det blir ett stort driv i
problemlösningen vid användning av Kaizenworkshop. Det är en intensiv process som ger
framgångsrika resultat när problem ska elimineras. Enligt respondenten ökar detta
medarbetarnas engagemang och driv då de får vara med och göra skillnad med snabba
effekter. Kaizenworkshop är något som genomförs i alla fabriker i Alfa. Respondent 4 har det
produktionstekniska ansvaret för Balder, men har även provat detta i Oden med ”fantastiskt
bra utfall”. Med dessa workshops menar respondenten att medarbetares inställning till att
eliminera problem som de trodde var komplicerade att lösa motbevisas.

Inom underhåll görs satsningar på större förbättringsarbete, enligt respondent 10, som kan ta
upp till tre månader att genomföra. Förra året genomfördes 29 sådana arbeten. Med dessa
förbättringsarbeten gör Alfa besparingar på miljonbelopp årligen. Dessa förbättringsarbeten
registreras i databasen för att resultaten ska kunna visas. Respondenten menar även att
ständiga förbättringar görs i det dagliga arbetet, såsom att underlätta för produktionen genom
att exempelvis ha reservdelar på lager vid behov för att kunna undvika haveri av maskiner.
Respondent 11 anser: ”För att kunna jobba med förbättringar och hålla fabriken på en hög
och bra prestationsnivå krävs en kontinuerlig insats”.

Inom koncernen finns ett system för ett standardiserat arbetssätt som Alfa, Beta, Gamma,
Delta och Epsilon följer. Respondent 11 förklarar att detta hjälper koncernen att förbättras
tillsammans. Om en förbättring av ett arbetssätt upptäcks i en av fabrikerna ändras systemet
så detta blir det nya standardiserade arbetssättet i hela koncernen. Under den tid vi spenderat
hos Alfa återkommer medarbetarna ofta till detta standardiserade arbetssätt. Vidare får vi
intrycket av att det uppfattas som en ”bibel” och att det är något som de känner stolthet över.

4.4.2 Intern benchmarking
Samtliga respondenter menar att Alfa använder sig av intern benchmarking idag till viss del
men att de skulle kunna bli bättre på det. Nedan beskrivs hur respondenterna upplever intern
benchmarking i Alfa.
Genom möten
Flera respondenter nämner möten som ett forum där intern benchmarking genomförs på olika
sätt. I möten menar respondenterna att kunskap sprids, idéer diskuteras och att de hjälper
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varandra. De beskriver att möten sker i olika konstellationer och på alla nivåer i företaget,
vilket även är den uppfattning vi fått efter att ha spenderat tid hos Alfa. Respondent 13,
produktionschef, beskriver att det varje morgon hålls ett morgonmöte där produktionschefen
träffar skiftledare. Respondenten beskriver att tanken med dessa möten är att ”smitta av sig”
och prata om säkerhet, kvalitet och drift. Vidare berättar respondenten att skiftledaren har
möte varannan timme där de stämmer av driften med lagledarna.

Respondent 10 beskriver avdelningsmöten som ett tillfälle där de berättar om förbättringar
som genomförts och på så sätt sprids kunskapen. Vidare har varje avdelning en ledningsgrupp
som har enskilda möten. På dessa möten samlas chefer i alla nivåer samt representanter från
stödfunktioner såsom produktionsteknik och ekonomi. Respondent 5 menar att mycket av det
som ledningsgruppens möten går ut på är att utbyta idéer och visa på goda exempel. Vidare
berättar respondenten att personen sitter med på flera olika avdelningsmöten eftersom
respondenten arbetar som chef för produktionsteknik i Oden. Detta gör att respondenten
samlar in information från de olika avdelningarna, vilken personen sedan sprider vidare på
andra möten.

På ekonomiavdelningen har ansvaret för olika områden och avdelningar inom Alfa delats ut
mellan de olika controllerrollerna. Varje controller sitter med under det ledningsmöte som rör
deras område. Respondent 3 berättar att det hålls effektiviseringsmöten för att sprida kunskap
och idéer mellan avdelningarna. I dessa möten deltar controller, ekonomichef,
produktionsteknik och produktionschef.
Genom intern flytt av personal
Samtliga respondenter berättar att det skett förändringar i organisationen, då flöden för en ny
produkt har ökat medan volymen av den äldre produkten minskat. Som följd av detta har
medarbetare flyttats till andra avdelningar. Genom dessa internflyttningar har det skapats en
form av internt lärande och kunskapsöverföring. Respondent 3 berättar att många skiftledare
har flyttats och att de tagit med sig metoder de använde på sin föregående avdelning.
Respondent 8, skiftledare, beskriver att bildandet av nya avdelningar har medfört att
medarbetare börjat nätverka mer med varandra, då många har personliga kontakter på olika
områden i företaget.
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Genom revisioner
Respondent 5 och 14 beskriver att kunskap inom företaget sprids genom revisioner där
personer studerar varandras områden för att hitta ”best practice”. Respondent 14 berättar att
dessa revisioner oftast sker genom att personer från Epsilon och Gamma kommer till Alfa.
Revisionerna görs för att säkerställa att arbetssättet följs i fabrikerna och genomförs en eller
två gånger per år. Respondent 5 menar att de är duktiga på att skriva ner förbättringsåtgärder
vid revisionerna och vid upptäckt av ett ”best practice” anammas detta. Vidare berättar
respondenten att det även kan genomföras revisioner internt inom Alfa.
Internt inom ekonomiavdelningen
Respondent 6, som arbetar på ekonomiavdelningen, menar att den interna benchmarkingen i
företaget kan göras på flera olika nivåer i den löpande verksamheten. Den kan ske ute i
produktionen men även på controllernivå, där den ansvariga controllern kan jämföra sitt
område med en annan controller. Respondenten uttrycker följande: ”Den känsla jag har när
det gäller den typen av controlling är att vi inte är tillräckligt starka att göra detta. Vi är inte
tillräckligt bra än att göra det på det sättet, för det är en jätteintressant fråga när man gör
sådana jämförbara produkter”. Vidare menar samma respondent att det är viktigt att ha en
förståelse för produktionen även om man arbetar på ekonomiavdelningen.

Samtliga tre respondenter som arbetar som controllers på ekonomiavdelningen (respondent 1,
2 och 3) upplever att det är svårt att ta hjälp och dra lärdom av varandra. Detta på grund av att
de inte riktigt vet hur de andra arbetar, då de ansvarar för olika avdelningar och störst fokus
läggs på området de själva ansvarar för. Det påpekas att skillnaden i arbetssätt blir stor
beroende av om avdelningen har mycket fasta eller rörliga kostnader samt hur
personalintensivt området är.

Respondent 1, 2, 3 och 6 anser att möjligheten och kompetensen till att genomföra
benchmarking inom ekonomiavdelningen finns och att de skulle kunna använda sig av samma
metoder som deras kollegor i olika situationer. Respondent 1 uttrycker: ”För att effektivisera
borde man kanske titta mer på hur vi gör allihop i stället för att lägga ner så mycket tid som
man gör på respektive område, där man formar sitt eget arbetssätt. För att vi ska bli effektiva
skulle det vara lättare med mallar, då kan vi hjälpa varandra. Här skulle vi behöva göra mer
på ekonomiavdelningen”. Respondent 3 menar att det hade varit bra om det utformats ett sätt
för att göra beräkningar på liknande sätt mellan olika avdelningar. Personen uttrycker: ”Jag
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är ju lite ute efter att man kanske ska räkna lite samma, så du inte håller på och räknar på
massa olika sätt. Utan att vi kanske kan ha någon mer gemensam när man ska räkna på dom
olika kalkylerna”.
Internt inom produktionen
Samtliga respondenter menar att medarbetarna inom produktion i Alfa tar hjälp och lärdom av
varandra. De två fallavdelningarna som studerats,

Balder och

Oden, är olika

personalintensiva. I Balder finns mycket maskiner och därför mindre personal. I Oden är
förhållandet tvärtom, mycket personal och mindre maskiner. Respondent 5 menar att de som
arbetar inom produktionsteknik i Balder och Oden ändå kan lära och ta hjälp av varandra, då
de har samma arbetssätt för analyser samt använder samma produktionssystem. Vidare
berättar respondenten att produktionsteknikerna som arbetar ute i produktion tar hjälp av
varandra och att de sitter grupperade med skrivbord bredvid varandra på kontoret. Respondent
8, skiftledare, beskriver att om de ska förändra eller införa ett arbetssätt så brukar de inte börja
på ett blankt papper utan gå ut och se hur andra arbetar med liknande processer, hur det ser ut
i verkligheten.

Samtliga respondenter uttrycker att de skulle kunna bli bättre på att arbeta med intern
benchmarking och att möjligheterna till detta finns i organisationen. Respondent 4 menar att
det inte arbetas så mycket med intern benchmarking som respondenten skulle önska. Enligt
respondent 8 låter medarbetarna det ofta gå för lång tid, så de kör fast, innan de ber om hjälp.
Respondent 12 och 14 uttrycker att samarbetet mellan avdelningarna skulle kunna bli bättre.
Respondent 14 säger: ”Det är tyvärr alldeles för sällan vi går iväg, för oftast är det ju så att
någon annan fabrik har vart med om samma sak eller har något bra system. Vilket vi ibland
upptäcker i efterhand”. Respondent 12 menar att det kan vara ett arbete som utförs i
grannfabriken som de inte är medvetna om. Respondent 9 beskriver på liknande sätt: ”Vi
uppfinner hjulet själva och sedan så kör vi vårt eget race här”.
Internt inom koncernen
Respondent 9, 10, 11 och 15 berättar om benchmarking som sker internt inom koncernen mot
systerfabrikerna. Som ett exempel på hur denna benchmarking kan ske berättar respondent 11
om hur de implementerade Alfas arbetssätt för att sköta underhållsområdet i Beta. Vidare
beskriver respondenten att det finns en anställd som arbetar med förbättring av
underhållsprocessen i samtliga fabriker. Personen ser på vilken process som fungerar bäst och
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implementerar sedan denna i de övriga fabrikerna. Även respondent 9 och 15 beskriver
projekt där de har använt sig av intern benchmarking mot en systerfabrik för att hitta ”best
practice”.

Respondent 2, 9 och 15 berättar att de tillsammans med systerfabrikerna har möten där
personer som har motsvarande position och roll i de olika fabrikerna möts för att utbyta
kunskap och idéer med varandra. De tre respondenterna beskriver detta som positivt.
Respondent 2 menar att dessa möten sker ungefär åtta gånger per år, oftast via telefon men att
de även träffas någon gång per år. Vidare berättar respondenten att det är lättare när de träffas
i jämförelse med telefonmöten, då det möjliggör en bättre diskussion.

En nackdel som respondent 9 lyfter fram gällande intern benchmarking mot systerfabrikerna
är att vissa av dem tillverkar andra delar till den slutliga produkten än vad Alfa gör.
Respondenten menar att dessa fabriker utgör en stor del av hela koncernen och att ”best
practice” från systerfabrikerna inte alltid är applicerbart i Alfa. Vidare berättar respondent 10
att de inte kan se vad systerfabrikerna har gjort för liknande arbeten, då Alfas datasystem
endast visar sådant som Alfa genomfört.

Just nu expanderar koncernen med en ny fabrik i Asien, nämner samtliga respondenter. Under
denna process tar de hjälp av varandra, då de delar med sig av ”best practice” och arbetssätt
som finns inom organisationen. Detta sker genom telefonkontakt och kontinuerliga resor till
den nya fabriken för att lära dem arbetssätten. Vissa medarbetare är där under en längre
period för att bland annat ge en djupare inlärning för de processer som är komplicerade samt
finnas tillgängliga. Vi upplever att medarbetarna ser den nya fabriken som något positivt och
spännande som de gärna berättar om och är stolta över. Respondent 5 anser att det är viktigt
att ha varit i landet där den nya fabriken byggs, för att förstå och lära känna deras kultur, då
det kan finnas skillnader. Respondent 6 på ekonomiavdelningen kommenterar: ”Vi pratar ofta
om att jämföra hur det är mellan denna fabrik (Alfa) och fabriken i Asien. Det är ju
jätteintressant i sig, på det globala planet. Men jag menar vi har benchmarking möjligheter
inne i fabriken redan, vi kanske borde städa lite framför egen dörr innan vi tänker för mycket
på nästa steg”.
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Prestige och rivalitet
Respondent 6, 8, 9 och 14 beskriver att rivalitet och prestige kan upplevas inom Alfa, medan
andra anser att det inte existerar. Respondent 6 uttrycker: ”Det är ingen ursäkt att inte göra
benchmarking, även om det är risk för rivalitet och det blir tjafs mellan olika grupperingar.
Man skyller ifrån sig att det beror på olika saker. Den mentaliteten måste vi se till att få bort.
Det handlar ju om att vi vill bli effektivare och det hjälper oss alla, det hjälper vårt företag att
överleva. Det är så man måste tänka, inte att skydda sin egen rygg”. Respondent 8 menar att
det i vissa fall handlar om att det finns för mycket prestige, att avdelningarna alltid vill
försöka själva utan att be om hjälp. Respondent 14 uttrycker: ”Det är nog mycket prestige.
Det är ju bara att titta på sig själv, jag drar ju mig för att gå in grannfabriken till exempel
och kolla hur dom jobbar eller så”. Att det även kan finnas prestige inom koncernen är något
som respondent 9 uttrycker, då vissa systerfabriker har en liknande organisation och samma
typ av produktion.

Att arbetet med intern benchmarking inte är så utvecklat kan bero tävlingsinriktning och på
själva kulturen som finns på arbetsplatsen mellan fabriker, olika skift och produktionslag
menar respondent 12. Respondenten anser att de bör arbeta för att ändra denna kultur, då de
flesta anser att det sätt som de själva gör saker på är det bästa.

Vissa respondenter upplever att det inte finns någon rivalitet eller prestige inom Alfa och dess
systerfabriker. Inom ekonomifunktionen menar respondent 1 och 2 att det inte finns någon
rivalitet eller prestige. Respondent 4, 10 och 13 anser inte heller att det finns något sådant i
deras avdelningar. Respondent 13 beskriver att det varken finns i ledningsgruppen eller i
produktionslagen eftersom de alla är där för samma mål; tillverka så billiga produkter som
möjligt samt ha kvar sina jobb. Respondent 10 menar att i lagen fungerar det tvärtom, då man
vill visa att man har gjort något bra. Vidare menar respondent 9 att det inte finns någon
prestige mellan Alfa och systerfabrikerna.
Motstånd till förändring
Att det kan finnas motstånd till förändring är något som respondent 11 nämner som en möjlig
orsak till att det inte arbetas så mycket med intern benchmarking. Personen beskriver en
situation när de hjälpte en systerfabrik att implementera en process: ”Det tar lång tid för du
har massor av motstånd i början. Att komma ifrån Alfa och åka till Beta och tala om för dom
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hur dom ska göra, det klart att det var jobbigt. Men i nuläget så är nog alla väldigt nöjda med
läget, dom presterar väldigt bra idag”.
Tiden räcker inte till
Den orsak som respondenterna 1, 8, 9, 12 och 15 anger som anledning till varför inte intern
benchmarking genomförs så mycket som önskvärt är tiden. Detta gäller både de respondenter
som arbetar inom produktionen och de på ekonomiavdelningen. Respondent 1, controller,
beskriver att tiden inte finns till att sätta sig in i de olika områdena, för att stötta och hjälpa
varandra. Respondenten uttrycker: ”Vi kan diskutera vissa saker och då blir folk irriterade för
att man borde ha jobbat mer över gränserna. Men jag tror att det handlar om att det är för
högt tempo hela tiden. Du har fullt upp med att hålla ordning på ditt område, du har inte
tiden. Jag menar, det borde vara en självklarhet egentligen att successivt ha möten
tvärfunktionellt”. Respondent 15 nämner också tid och resurser som den största andledningen:
”Just nu är vi i ett läge där vi mer springer för att klara av dagen, dagens verksamhet, det
som är just nu. Kommer vi med näsan lite högre ovanför vattenytan så skulle vi kunna lägga
mer kraft på sådant”.

Respondent 8 menar att tiden inte finns till att prioritera vad andra gör samt att det finns för
lite möten där de tar sig tiden till att prata om sådana saker. Personen uttrycker: ”Om jag har
en parameter som går åt fel håll är ju inte det första jag gör att jag kollar hur min kollega,
hur hans parametrar på ett helt annat avsnitt gör. Tyvärr”. Även respondent 12 uttrycker sig
på liknande sätt.

Som en följd av tidbrist menar respondent 8 att de inte hinner med att göra arbete åt någon
annan. Respondenten menar att de sällan väljer att prioritera att ta fram underlag och material
åt någon då detta tar tid, tid som de inte har att ge. Vidare förklarar respondenten: ”Alla är
väldigt öppenhjärtliga kring att om du vill ha någonting så får du komma och hämta det själv.
Lite grand att jag kan ge dig datan men du får sortera den själv och så där. Så upplever jag
det, för tiden finns inte för att vara så serviceminded att man skulle coacha varandra så långt.
Men frågar man så upplever jag att då finns det, men det är inte liksom den här givna, kom
hit, jag hjälper dig igång”.
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Under studien observeras att medarbetarna är stressade. De arbetar effektivt och håller
tidsplaner. De möten vi deltagit i ger intrycket att mötets agenda följs punkt efter punkt och
det finns inte mycket utrymme till att prata om sådant som inte är avsatt tid för.
Möjligheterna finns
Respondent 14 uttrycker att problemet inte är att det inte finns hjälp och kunskap att hämta
inom organisationen, utan ser anledningen som att de är dåliga på att fråga om den. Samtliga
respondenter anser att möjligheterna till intern benchmarking finns, både inom Alfa och
tillsammans med övriga systerfabriker i koncernen.

4.4.3 Motivation och belöningssystem
Motivation
Under intervjuerna ställdes frågan vad som motiverar respondenterna och deras medarbetare.
Respondent 5, 11 och 13 tycker det är roligt att arbeta på Alfa och menar att det är
drivkraften. Att de trivs på jobbet var något som respondent 9 och 15 svarade. Respondent 13
menar att den största motivationen är att säkerställa företagets fortlevnad och därmed deras
jobb, då konkurrensen i omvärlden ser ut som den gör.

Samtliga respondenter beskriver sig som målfokuserade och resultatinriktade vilket motiverar
och driver dem i sitt arbete. Respondent 12 uttrycker: ”Det är egentligen målsättningen som
är triggern, att man vet och har en gemensam bild. Det är det som triggar även dom små,
små, små ändringarna som man gör. Vet man att det är ett led i rätt riktning så ger det
väldigt mycket energi”.

Samtliga respondenter beskriver även vikten av att kunna påverka, förbättra och se resultaten
av sitt arbete, både för dem själva som ledare och för medarbetarna som arbetar hos dem.
Respondent 5 beskriver att de arbetar mycket med målsättning och delmål för att motivera
personalen. Vidare menar respondenten att det är viktigt att känna att målen kan påverkas i
det dagliga arbetet och att finns en tydlig koppling mellan mål och arbetsuppgift. Målen är
kopplade till den individuella lönesättningen. Respondent 9 anser att det som motiverar
medarbetarna är att de får bekräftelse när de har gjort något bra. Respondent 1, 4 och 6
berättar att motivationen är när de hittar brister i verksamheten. De motiveras av att känna att
det är något som kan påverkas, förbättras och att det sedan ger resultat.
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Respondent 8, 9 och 10 berättar att det som motiverar dem är att se utveckling hos
medarbetarna. Respondent 8 beskriver: ”Mitt stora mål är att jobba med medarbetarna. Om
jag kan få dom till någonting annat än att bara dra i skruven, för det kan vem som helst göra,
om jag så flyttar till Malaysia eller till Finland eller till USA eller Brasilien. Men att hitta
medarbetare som kan skruva i skruven samtidigt som dom också kan komma på något som
gör att dom kan skruva i skruven fortare. Det är det som blir den stora skillnaden”.
Respondenten fortsätter: ”När dom inser att jag faktiskt har gjort skillnad idag, jag har gjort
en förbättring som gör skillnad. Det är lite behållningen emellanåt när man har väldigt
mycket att göra, när jag faktiskt ser människor som växer”.

Av respondenterna uppger respondent 3, 10 och 12 att gehör och uppskattning är något som
ger motivation. Under intervjuerna berördes ämnet om respondenterna känner att de får detta
idag av sina chefer. Respondent 1, 2, 3 och 6 som samtliga arbetar på ekonomiavdelningen
uppger att de får gehör, feedback och uppskattning från kollegor samt chef. Respondent 5 och
9 upplever också detta, även om respondent 5 kommenterar att det är lite upp till var och en
att visa att man gjort bra ifrån sig. Vissa respondenter anser att de är dåliga på att visa
varandra uppskattning. Respondent 4 uttrycker: ”Generellt är det så att om man inte har hört
något så är det i regel bra. Den gången du hör något är det inte bra, så är det”. Även
respondent 12 beskriver detta på liknande sätt. Respondenten upplever att gröna siffror ofta
inte ger någon respons alls, medan de röda siffrorna, de som avviker, blir fokus.

Samtliga respondenter anger lön som en faktor som motiverar, även om vissa inte anser att det
är lönen som motiverar just dem. Respondent 6 och 9 menar att belöningar inte behöver vara i
monetär form, det kan istället vara att medarbetaren uppmärksammas internt eller att de gör
något tillsammans med sina kollegor. Respondent 1 anser att något som skulle ge motivation
är möjlighet till egen utveckling och kompetensutveckling, vilket respondenten inte upplever
finns i dagsläget.
Belöningssystem
De som arbetar ute i produktionen som verkstadsanställda, såsom montörer och operatörer,
har ett lokalt bonussystem. Ungefär 80-85 procent av de anställda omfattas av detta
bonussystem. Denna bonus är uppdelad i tre delar, enligt respondent 12, 13 och 15. Den första
delen består av hur produktionslagen presterar i deras stegutveckling. Denna stegutveckling
finns beskriven i det arbetssätt som tillämpas inom koncernen och handlar om att lagen mäts i
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fem steg på vilken nivå de presterar. Respondent 11 beskriver att ett produktionslag som
uppnått det femte steget är ett lag som producerar bra, där man tydligt ser genomförda
förbättringar. Vidare förbättrar produktionslaget sina nyckeltal, känner att de äger sin egen
process samt tar eget ansvar. Målet för den andra delen bestäms av den högsta chefen för
avdelningen. Den tredje delen får produktionschefen möjlighet att styra över.

Respondent 11 beskriver att det kan finnas risk för suboptimering med detta bonussystem, då
fokus blir på de parametrar som valts som bonusgrundande. Respondenten menar att risken är
att allt annat inte upplevs vara lika betydelsefullt, vilket gör att det är viktigt att ”rätt”
paramentrar väljs. Även respondent 12 berättar om denna risk och att respondenten upplever
att de hamnat fel på deras avdelning, vad gäller den del som de fått styra över själva. Enligt
respondent 13 finns det däremot ingen risk att fel mått väljs, då bonusen är uppdelad på olika
områden.

Vi får intrycket att det råder delade meningar hos respondenterna om det lokala
bonussystemet. Respondent 11, 13 och 14 menar att bonussystemet är något som starkt
motiverar medarbetarna. Respondent 13 kommenterar: ”Men sedan tycker väl kanske jag att
man betalar dom en gång till för det som dom redan ska göra”. Respondent 11 menar att ett
kollektivt bonussystem ger möjlighet till att fokusera på det som är viktigt. Vissa respondenter
uttrycker även en viss undran över hur mycket bonussystemet påverkar medarbetarnas
engagemang. Respondent 12 beskriver att medarbetarnas reaktion när de blir tilldelade sin
bonus ofta är: ”Ja ja, fick vi det här i år”. Respondent 10 anser inte att bonussystemet måste
finnas för att medarbetarna ska vara motiverade, då personen anser att arbetet borde göras
ändå, att det borde ”sitta i ryggmärgen”.

För

tjänstemännen

finns

en

individuell

löneutveckling

som

fungerar

som

en

kompentenstrappa, där individens prestationer bedöms och belönas genom lönen. Vidare finns
ett nyligen infört bonussystem som gäller för samtliga anställda. Detta baseras på koncernens
resultat och utbetalas en gång per år om företaget går med vinst. Enligt respondent 15 har det
sistnämnda införts för att medarbetarna ska känna tillhörighet och stolthet för sin arbetsgivare
och för koncernen som helhet.
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4.5 Sammanfattning av empiri
Det finns olika anledningar till att kalkylavvikelser uppstår, där de vanligaste anledningarna
är förändringar i volym och kvalitetsbrister. Vidare beskrivs utnyckling av omkostnader som
ett problematiskt område, där uppfattningen bland medarbetarna i Alfa är att den är diffus och
orättvis. Vad det gäller aktiv påverkan av kalkylavvikelser i det dagliga arbetet använder sig
Alfa idag av Kaizen till viss del. Intern benchmarking används näst intill ingenting, där
tidsbrist och prestige är faktorer som spelar in. Medarbetare motiveras av att känslan att
kunna påverka, förbättra, monetär ersättning, utveckling samt gehör och uppskattning för sitt
arbete.
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5 Analys
I detta avsnitt sammankopplas teorin med empirin för att skapa en helhetsbild av studien,
vilket ger grunden för slutsats, diskussion och svar på forskningsfrågorna.

5.1 Internredovisning
Enligt Andersson (2013a) samt Prenkert och Öberg (2014) skapar den interna redovisningen
underlag för beslut. Syftet är bland annat planering, styrning, budgetering, kalkylering och
uppföljning. Detta menar författarna sker genom för- och efterkalkyler. Inom Alfa sker det
mesta av den interna redovisningen per automatik i olika datasystem, för att minska
arbetsbelastningen. Respondent 2 menar att överföringen av internfaktureringen till ett
”service center” i Indien medfört dubbelarbete, då de ändå måste förklara hur arbetet ska ske.
Respondenten upplever att det skulle gå lika snabbt att göra det lokalt. Vidare berättar
respondenten att de ofta byter personal på ”service center” och att de då måste börja om på
nytt.

Vi reflekterar över att vissa delar av det interna arbetet är bäst att hålla inom företaget, även
om det tar tid för medarbetarna att utföra, för att undvika dubbelarbete. Ett alternativ kan vara
att medarbetarna som arbetar på ”service center” använder sig av standardiserade mallar så
personalen i Alfa inte behöver förklara hur arbetet ska göras. Vidare funderar vi över att
brister i den interna redovisningen kan vara en anledning till att avvikelser uppstår. Ett
exempel på detta är att det kan förekomma att medarbetare i produktionen matar in felaktig
data i systemet, vilket i sin tur leder till en missvisande efterkalkyl.

5.2 Kalkyler
Nedan återfinns en analys av förkalkyl, efterkalkyl, utnyckling av omkostnader samt
kalkylavvikelser.

5.2.1 Förkalkyl
En förkalkyls huvuduppgift är att besvara frågor om produktval, prissättning och lönsamhet
för att därefter möjliggöra beräkningar och prioriteringar av produkter (Prenkert & Öberg,
2014). Under intervjuerna framgick en osäkerhet om hur förkalkylen tas fram. Detta beror på
vilken position respondenten har i Alfa, då skiftledare och avdelningschefer har större
möjlighet till påverkan än exempelvis produktionsteknikerna. Däremot måste förkalkylen
alltid utformas mot uppsatta mål och körplanen för att godkännas. En reflektion vi gör är att
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medarbetare kan vara skeptiska till förkalkylerna och inte se betydelsen av dem. Detta med
grund i att förkalkylerna baseras på uppskattade värden samt att resultatet inte kommer
stämma överens med förkalkylen i slutändan.

Vidare beskriver respondent 3 att det finns ett datasystem som visar hur bemanningen bör
ligga över tid, vilket förkalkylen grundas på. Genom att dessa system används behöver
medarbetarna inte ägna tid och resurser till att ta fram dessa uppgifter manuellt. Vid intervju
med respondent 3 förstod vi hur viktigt det är med interna datasystem och att dessa
underlättar arbetet för medarbetarna. Respondent 14 menar att produktionsvolymen och
personalsituationen blir nästintill omöjlig att följa i ett helt år, då förutsättningarna några
månader efter uppsatt budget inte är de samma. Vi funderar över att en möjlig lösning för det
beskrivna problemet kan vara att lägga en halvårsbudget som korrigeras om förändringar i
volym sker under året.

5.2.2 Efterkalkyl
Andersson (2013a) menar att en efterkalkyls uppgift är att göra uppföljning på förkalkylen,
utvärdera och kontrollera. Enligt respondenterna är efterkalkyler inget de arbetar aktivt med
då detta sker automatiskt genom datasystem. Vi reflekterar över att det kan finnas en risk för
att efterkalkylen blir missvisande då den mänskliga faktorn spelar in genom att fel data kan
matas in i systemen. Detta är dock inte något som respondenterna nämner som problem.
Vidare funderar vi över att det i dagens ständiga föränderliga omvärld är osannolikt att
efterkalkylen stämmer överens med förkalkylen. Vi kan inte låta bli att undra om det någonsin
kommer finnas en modell som stämmer överens med verkligheten, eller om företag får förlika
sig med tanken att detta aldrig kommer inträffa.

5.2.3 Utnyckling av omkostnader
Enligt Ax, et al. (2013) kan omkostnader fördelas till kalkylobjekt på olika sätt genom
orsak/verkan, nytta eller bärkraft. Vid empiriinsamlingen framkom att Alfa fördelar
omkostnaderna från stödfunktionerna genom procentuell fördelning till kalkylobjektet.
Utnycklingen av kostnaderna görs en gång per år, i samband med budgetprocessen och blir
därmed fasta för avdelningarna. Flera respondenter anser att detta är fel, då de fördelade
resurserna inte följer volymförändringarna i företaget. Respondent 5, 8, 11 och 14 upplever att
denna utnyckling är diffus och att det finns stor effektiviseringspotential. Respondent 13
menar att stödfunktionerna inte arbetar med sina kostnader på samma nivå som resterande
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avdelningar gör. Samtliga respondenter som arbetar i fallavdelningarna har känslan att
utnyckling av kostnader går att påverka ytterst lite. Med balansgången mellan enkelt och
exakt samt kostnad och nytta i åtanke funderar vi över att företaget skulle kunna
kostnadsreducera om dessa utnycklingar gjordes på en mer detaljerad nivå.

Med utgångspunkt i våra samlade intryck och respondenternas åsikter förstås att medarbetare
i Alfa anser det vara viktigt att veta att de verkligen får nytta för den del av omkostnaderna
som blivit fördelade till avdelningen. Bergstand (2010) menar att genom ABC-kalkylering ska
kostnader som inte rör produkten inte belasta den. Vi reflekterar över att det vore gynnsamt
med ett system som visar hur mycket av den utnycklade kostnaden avdelningen bär,
exempelvis genom att tillämpa ABC-kalkylering för de omkostnader som utfördelas till
avdelningarna.

När ämnet nämnts under empiriinsamlingen reagerar flera respondenter till en början med ett
skratt och de upplevs inte vara förvånade över att området tas upp. Vi ser att det finns ett visst
motstånd till dessa utnycklade omkostnader bland respondenterna samt att de ofta blir föremål
för diskussion. Osterloh och Frey (2000) menar att överföring av kunskap inom
organisationen är en viktig källa för konkurrensfördelar. Vidare krävs en hög nivå av internt
lärande för att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på internationella marknader
(Hyland & Beckett 2002). En reflektion är att Alfa bör utbilda medarbetare och upplysa dem
om hur dessa utnycklingar går till och varför de görs, då vi får känslan av att förståelsen för
varför omkostnaderna fördelas som de gör inte finns fullt ut. Under den tid som spenderats
hos Alfa upplever vi det som att de arbetar på ekonomiavdelningen samt högre chefer i Alfa
har en större förståelse för utnycklingen, medan andra respondenter enbart ser det som
kostnader som ger dem sämre resultat. Vi upplever heller inte att medarbetarna ifrågasätter
varför utnyckling av omkostnader sker på det sättet det gör.

5.2.4 Kalkylavvikelse
För att en jämförelse ska kunna ske mellan för- och efterkalkyl måste dessa vara relativt lika.
En avvikelse uppkommer när förkalkylen skiljer sig från det utfall som efterkalkylen visar.
Genom att analysera de differenser som uppstår avser företaget förbättra sin styrning.
(Prenkert & Öberg, 2014).
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Av intervjuerna framgår att det finns en mängd olika anledningar till att avvikelser uppstår.
En orsak som flera respondenter nämner är att det uppstår problem med kvalité, säkerhet eller
leverans, vilket gör att de måste tillsätta så kallade ICA-stationer för att lösa problemet. Dessa
ICA-stationer finns aldrig med i budgeten och leder därmed till att en avvikelse uppstår. En
annan vanlig orsak är att volymen förändras mot vad som är budgeterat, vilket gör att
bemanningen tvingas öka eller minska. Vid snabba förändringar är det svårt att anpassa
personalstyrkan i samma takt, vilket resulterar i avvikelser.

Vi reflekterar över att det kan vara gynnsamt att ha med en viss budgeterad kostnad för dessa
ICA-stationer, då det är en vanligt förekommande företeelse i företaget. Vidare reflekteras
över att medarbetarna lätt kan skylla på ICA-stationerna när det uppstår avvikelser. Vad gäller
volymförändringarna är det svårt att förutse vad som sker och detta gör att prognoser är
viktigt. Vidare menar vi att det är viktigt att visualisera avvikelser genom ett diagram eller
graf för att även personer som inte är ekonomiskt utbildade ska kunna se vad som hänt på ett
enkelt sätt. Detta arbetar Alfa med idag men företaget skulle kunna arbeta med detta i större
utsträckning.

Respondenterna som arbetar på den fallavdelning som är mest personalintensiv, Oden, anser
att de har stor möjlighet att påverka de avvikelser som uppstår. Vidare beskrivs att vissa
respondenter inte alltid arbetar aktivt med att reducera avvikelserna, trots att de kan. Detta är
något vi reflekterat över att Alfa bör lägga större fokus på bland medarbetarna, då en aktiv
påverkan i det dagliga arbetet leder till minskade avvikelser och bättre precision i förkalkylen.

5.3 Påverkan
Nedan återfinns en analys av hur avvikelser kan påverkas i det dagliga arbetet med
kaizenkalkylering och intern benchmarking som verktyg samt en analys av vad som motiverar
medarbetare.

5.3.1 Kaizenkalkylering
Kaizen

innebär

ständiga

förbättringar

i

det

dagliga

arbetet

(Ashmore,

2001).

Kaizenkalkylering har ett fokus på kostnader och innebär att strävan efter kostnadssänkningar
ska ske även när produktionen pågår (Andersson, 2013a; Ax et al., 2009; Lee & Monden,
1996; Monden & Hamada, 1991). Vi reflekterar över att vid arbete med Kaizen förbättrar
ledning och chefer processer innan produktionen startat. De som arbetar operativt i
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produktionen har istället fokus på Kaizen och ständiga förbättringar när produktionen pågår.
Detta syns tydligt vid insamlingen av empirin till denna studie, då många respondenter
belyser att det är de personer som arbetar operativt i produktionen som faktiskt kan göra
skillnad.

Wittenberg (1994) menar att ett personalorienterat synsätt är viktigt inom Kaizen, med
strävan efter att förbättra attityden och insatsen av medarbetarna i företaget. Vidare menar
Andersson (2013a) att Kaizen är förknippat med diskussion, grupparbete, motivation och
arbetsamhet samt att det är viktigt att engagera många personer för att metoden ska ge
maximal effekt. Vid intervju med respondent 4 förklaras att Alfa arbetar med
Kaizenworkshop, där problem identifieras och bryts ned för att skapa en tydligare bild. När
problemet ska elimineras sätts en grupp personer med den rätta kompetensen ihop för att
utföra arbetet. Vi reflekterar över att detta är ett effektivt sätt att eliminera problem, samtidigt
som det skapar större engagemang och förståelse bland medarbetarna. Respondent 4 beskriver
att personen idag genomför Kaizenworkshop i Balder och att det även testats med gott resultat
i Oden. Vi reflekterar över att Alfa bör fortsätta att sprida detta till de olika avdelningarna i
företaget.

Enligt Hansson och Nilsson (1999) möjliggörs kontinuerlig uppföljning av hur
förbättringsarbetet går genom att mål sätts upp för de kostnadsförbättringar som ska ske under
en viss period. Kostnadsmålen bör brytas ned på olika nivåer och avdelningar så att alla
personer i organisationen kan ta del av dem, då alla medarbetare ska vara involverade i
processen. (Monden & Hamada, 1991; Williamson, 1997). Alfa har som mål att de ska
rationalisera verksamheten med fem procent varje år. Målet är svårt att uppnå enligt
respondent 8, då det uppkommer situationer där kvalitén brister, vilket gör att avdelningen
måste sätta in ICA-stationer för att effektivt ta bort dessa. Vidare menar respondenten att
företaget i slutändan måste prioritera kvalité över de uppsatta målen. En reflektion vi gör är
att dessa fem procent som ska rationaliseras varje år skulle kunna delas upp och anpassas efter
avdelningens möjligheter till effektivisering.

Vid intervjuerna berättade flera respondenter om hur de arbetar med uppsatta mål och hur
dessa bryts ner på lagnivå i det dagliga arbetet. Vi reflekterar över att detta är viktigt för att
medarbetarna ska känna att målen är gripbara, att de har möjlighet att påverka och göra
skillnad varje dag. Vi anser även att det är viktigt att medarbetarna kan se att de uppsatta
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målen är realistiska och genomförbara, för att behålla engagemanget. Vidare får vi genom
intervjuerna intrycket av att stödfunktionerna i Alfa inte arbetar lika mycket som Balder och
Oden med att bryta ned mål och kostnader till delmål.

Vid intervjuerna framgick att medarbetarna i Alfa endast kan se de förbättringsarbeten som
görs lokalt, men inte de som systerfabrikerna gör. Vi funderar över att det skulle det
underlätta om de har åtkomst till varandras förbättringsarbeten så de kan hjälpas åt inom
koncernen.

En tidigare studie visar att implementering av Kaizen i tillverkande företag gjorts med
framgångsrika resultat. Denna studie visade att implementeringen av Kaizen minskade flera
kostnadsposter i företagen, såsom personalkostnader och materialkostnader. I studien
framgick även att det är av stor vikt att företag fokuserar på att hantera och reducera kostnader
i produktionen, då företag konkurrerar i en turbulent omvärld. (Okoye et al., 2013). Med
resultaten i vår studie kan vi bekräfta att kostnadsreducering står i fokus i tillverkande företag.
Vidare framgår det av vår studie att kostnadsreducering och effektivisering dock medför
risker. Det kan exempelvis påverka driftsäkerheten i produktionen och teknisk tillgänglighet,
vilket ofta leder till andra problem. Dessa problem kan göra att de får kompensera med extra
bemanning vid brister i produktion, vilket ger merkostnader och resulterar i att de inte
kostnadsreducerar sett till helheten. Det blir därmed en “ond cirkel”. Vidare anser vi att det är
viktigt att företag skapar en positiv inställning bland medarbetarna till kostnadsreducering för
att nå uppsatta mål.

5.3.2 Intern benchmarking
Tutcher (1994) menar att intern benchmarking är ett verktyg som kan användas i företags
strävan mot ständiga förbättringar. Alfa har avdelningar som gör liknande arbete där processer
kan jämföras med varandra, varför intern benchmarking är användbart för företaget. Samtliga
respondenter menar att Alfa praktiserar intern benchmarking idag, till viss del, men att de
skulle kunna bli bättre på det.

Enligt Freytag och Hollensen (2001) är den fördel som företaget vinner genom användning av
intern benchmarking att de processer som fungerar bäst identifieras och att denna kunskap
kan spridas till andra delar av organisationen. Flera respondenter nämner möten som ett forum
där intern benchmarking genomförs på olika sätt. I dessa möten menar respondenterna att
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kunskap sprids, idéer diskuteras och att de hjälper varandra. Vidare hålls även möten för
effektiviseringar i varje avdelning. Respondenterna beskriver att intern benchmarking har
skett i Alfa genom att personal flyttats internt i företaget. Vi reflekterar över att detta inte kan
ses som en medveten benchmarking aktivitet, då detta är något som skett automatiskt när nya
avdelningar bildats. Vidare beskriver respondenterna att intern benchmarking sker genom
revisioner, vilket vi anser skulle kunna utvecklas mer och genomföras oftare internt i Alfa.

Elmuti, et al. (1997) samt Tutcher (1994) menar att intern benchmarking kräver stor förståelse
om företaget, tillverkningsprocessen och produkterna samt hur de hänger samman med resten
av organisationen, vilket även respondent 6 reflekterar över i intervjun. Respondenten
uttrycker att de inte är tillräckligt starka vad gäller att genomföra intern benchmarking med
varandra på ekonomiavdelningen. De tre respondenter som arbetar som controllers upplever
att det är svårt att ta hjälp och dra lärdom av varandra. Vi reflekterar över att det bör finnas en
lösning på detta, då både vi och respondenterna upplever att möjligheterna till att de skulle
kunna dra lärdom av varandras arbete finns.

Tutcher (1994) menar att öppenhet och kommunikation är nyckelbegrepp vid användandet av
intern benchmarking då rivalitet, gränser och misstänksamhet mellan avdelningar kommer
göra att processen fungerar dåligt. Vidare menar O´Dell och Greyson (1998) att en svårighet
med intern benchmarking kan vara att avdelningar fokuserar på sina egna mål samt att de
håller värdefull information för sig själva och inte delar med sig av den till andra i företaget.
Med grund i vad vissa respondenter berättat anar vi att det finns en viss rivalitet och prestige
mellan avdelningar och produktionslag inom Alfa. Vi reflekterar även över att det finns en
risk att avdelningarna inom Alfa är allt för fokuserade på att uppnå deras egen avdelnings
mål, vilket kan medföra att de inte ser helheten för företagets bästa. Med ett uttalat fokus på
gröna siffror och att avdelningen ska nå sitt eget mål ser vi därför en risk för suboptimering.
Vidare kan vi se en viss skillnad hur detta upplevs beroende på vilken position och var i
organisationen respondenten arbetar. De som arbetar närmast produktionen är de som påstår
att det finns en form av prestige och rivalitet mellan avdelningarna, medan de som arbetar
inom ekonomiavdelningen och högre chefer inte anser att det finns. Vi funderar över att detta
kan bero på att produktionslagen får en större tävlingskänsla i sitt dagliga arbete, då det är de
som arbetar operativt och därmed kan göra skillnad.
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Hyland och Beckett (2002) menar att genom intern benchmarking får personalen en bredare
kunskap och kompetensen inom företaget höjs, vilket senare leder till mindre motstånd till
eventuella kommande förändringar. Respondent 11 berättar att motstånd till förändring kan
vara en orsak till att det inte arbetas så mycket med intern benchmarking i företaget. Vi
reflekterar, liksom Hyland och Beckett, över att användning av intern benchmarking kan
minska motstånd till förändring och att detta är ytterligare en anledning för Alfa att arbeta
aktivt med intern benchmarking.

Tutcher (1994) menar att för att intern benchmarking ska fungera måste medarbetare vara
villiga att dela med sig av information. Respondent 8 upplever att viljan av att dela med sig av
informationen finns, men att tiden inte finns till att hjälpa andra. Under studien har vi förstått
att det är tiden som är en bidragande faktor till att arbete med ständiga förbättringar och intern
benchmarking inte görs i den utsträckning som många medarbetare inom Alfa uttrycker en
önskan för. Vi menar att förståelsen för och viljan till att arbeta med förbättringar,
effektiviseringar, intern benchmarking samt benchlearning finns i företaget, men att
rationaliseringskrav och tidspress gör att det inte finns tillräckligt utrymme för detta i
dagsläget. I intervjuerna med respondenterna har begreppet benchlearning inte nämnts. Istället
har ämnet diskuterats kring som organisatoriskt lärande.

En tidigare studie inom området menar att benchmarking ger de största fördelarna till
företaget när det kombineras med organisatoriskt lärande, så kallad benchlearning. Studien
visar även att utbildning, en problemlösande kultur och personalstrategi är några av de
viktigaste delarna i samband med benchmarking och organisatorisk framgång (Pemberton et.
al., 2001). Efter genomförandet av denna studie kan det som Pemberton, et al. (2001) kom
fram till styrkas, då vi håller med om att organisatoriskt lärande är en nyckel till framgång för
tillverkande företag. Vi menar även att mycket kompetens finns internt inom större
tillverkande företag. Fördelar vinns genom att använda intern benchmarking framför extern
benchmarking, med avseende på kostnader och kompetensutveckling av medarbetare.

5.3.3 Motivation och belöningssystem
Osterloh och Frey (2000) menar att motivation i sig inte är ett mål för styrning av ett företag,
men att motivation kan hjälpa till att uppnå företagets mål. Respondenterna menar att deras
drivkraft och motivation till arbetet exempelvis är trivsel, målfokus och strävan om att uppnå
resultat. Samtliga respondenter beskriver även vikten av att kunna påverka, förbättra och se
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resultaten av sitt arbete, både för de själva som ledare och för medarbetarna som arbetar hos
dem. Respondent 5 beskriver att de arbetar mycket med målsättning och delmål för att
motivera personalen. Vidare menar respondenten att det är viktigt att känna att målen är
påverkbara i det dagliga arbetet och att finns en tydlig koppling mellan mål och arbetsuppgift.
Enligt respondenterna kan de välja att sätta enkla mål, för att uppnå gröna siffror, eller
utmanande mål och riskera röda siffror. Respondent 11 menar att det är bättre att sätta höga
mål och nå dem till en viss grad, än att sätta lättare mål bara för att uppnå gröna siffror. Under
studien har respondenterna beskrivit flertal exempel på hur uppföljning av prestation och mål
fungerar i Alfa, där vi menar att företaget förstått vikten av att göra dem gripbara och
realistiska.

När tyst kunskap överförs mellan medarbetare är den inre motivationen avgörande (Osterloh
& Frey, 2000). Den inre motivationen är drivkraften att göra något för att vi tycker om att
göra det samt finner det intressant. Den yttre motivationen är något vi gör då vi vet att
belöning kommer erhållas. (Ryan & Deci, 2000). Vi reflekterar över att det är den inre
motivationen som är drivkraften vid intern benchmarking, då det krävs en inre motivation för
att göra ”det lilla extra” och engagera sig själv och sina kollegor. Under empiriinsamlingen
fann vi att det som motiverar några av respondenterna är att se andra medarbetare utvecklas,
vilket kan ses som inre motivation. Vidare berättade vissa respondenter att gehör och
uppskattning är något som ger dem själva samt deras medarbetare motivation. Vi reflekterar
över att det verkar finnas brist av positiv feedback bland högre chefer, då vi får intrycket av
att de endast får feedback när de levererar avvikande resultat.

Ett styrmedel som kan användas som incitament för ökad motivation bland medarbetare är
belöningssystem (Cäker, 2013; Jacobsen & Thorsvik, 2010). Vidare menar forskare att
incitament och belöningar har en positiv inverkan på prestation (Benabou & Tirole, 2003;
Lazear, 2000). Enligt Osterloh och Frey (2000) är belöningssystem en ideal metod att
använda för att tillfredsställa individers behov av yttre motivation. Samtliga respondenter
anger lön som en faktor som motiverar, även om vissa inte anser att det är lönen som
motiverar dem personligen.

I Alfa finns olika belöningssystem beroende på om medarbetaren är anställd som tjänsteman
eller verkstadsarbetare. För att öka produktionslagens motivation har de enskilda mål för varje
lag. Vi reflekterar över att det kan finnas risk för suboptimering, då fokus läggs på det
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enskilda produktionslagets mål istället för att se till vad detta gör för hela företaget. Detta kan
även leda till att medarbetarna endast engagerar sig för att uppnå lagets och avdelningens mål
men brist på engagemang för Alfa i helhet. Vidare funderar vi över att Alfa bör arbeta med att
skapa förståelse bland medarbetarna för att ett produktionslag ibland tvingas göra
arbetsuppgifter för att gynna företaget i helhet, även om det inte ligger i det enskilda lagets
intresse och mål. Utifrån respondenternas svar förstås att det är möjligt att suboptimering sker
inom Alfa och koncernen idag.

Bland de negativa aspekterna av belöningssystem återfinns att medarbetare kan uppleva
orättvisa och avundsjuka vilket kan påverka samarbetet i företaget. Diskussioner kan uppstå
om vem som presterar och inte. (Cäker, 2013). Vi upplever inte att detta är ett problem bland
de respondenter som intervjuats, även om respondent 13 kommenterade att personen upplever
att medarbetarna får betalt två gånger för arbetet de utför. Eftersom bonussystemet är
detsamma för samtliga i avdelningen ser vi inte någon betydande risk för att orättvisa och
avundsjuka ska uppstå. Vidare menar Benabou och Tirole (2003) att psykologer har
uppmärksammat att belöningssystem i längden kan få människor att ifrågasätta sig själva och
sin inre motivation när ett visst beteende belönas. Belöningssystemet i Alfa är utformat så att
varje avdelning kan välja de mål som ska vara bonusgrundande. Här funderar vi över att detta
medför att varje individ kan vara med och påverka målparametrarna och därmed reduceras
risken för att de ifrågasätter sig själva.

Fomenky (2015) har genomfört en studie om vad som motiverar medarbetare. Studien visar
att motivation är något som ger engagemang och produktivitet i arbetet. Vidare visar studien
att 60 procent av de svarande anser att monetär ersättning är det som motiverar dem mest,
medan endast två procent svarar att muntlig uppmuntran är det som motiverar dem. Efter att
ha genomfört denna studie kan vi inte hålla med om Fomenkys resultat. Vi har funnit att
medarbetarna motiveras av både monetära ersättningar och muntlig uppmuntran och att detta
skiljer sig beroende på position i företaget. I studien kan vi se att högre chefer motiveras av
muntlig uppmuntran, medan medarbetare som arbetar operativt i verksamheten motiveras mer
av monetär ersättning.
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6 Slutsats och diskussion
Nedan besvaras studiens forskningsfrågor, studiens slutsatser beskrivs och en generell
diskussion förs. Avsnittet avslutas med etiska och samhälleliga reflektioner, uppsatsens
bidrag samt förslag till fortsatt forskning inom ämnet.
Vilka orsaker kan förklara eventuella kalkylavvikelser i tillverkande företag?
Efter att ha genomfört denna studie ser vi att det finns flera orsaker till att avvikelser uppstår i
ett tillverkande företag, såsom brister i kvalité samt förändringar i volym. Många av
anledningarna till att avvikelser uppstår beror på externa faktorer eller är oförutsägbara. Vår
slutsats är därför att det mest väsentliga för att kunna reducera avvikelser är medarbetarnas
förståelse för varför de uppstår samt hur engagerade och motiverade de är till att hålla
avvikelserna på en så låg nivå som möjligt. Vi ser en utmaning för tillverkande företag att
kunna motivera medarbetarna att vilja göra skillnad i det dagliga arbetet och menar att detta
kan ske genom Kaizen och intern benchmarking. Vidare ser vi utbildning och
kunskapsöverföring som ett verktyg för att tillverkande företag ska lyckas visa för dess
medarbetare att små förbättringar i det dagliga arbetet gör stor skillnad i längden.

I teorin beskrivs efterkalkyler som att de anger verkliga, konstaterade kostnader och intäkter
för kalkylobjekt. I denna studie, som fokuserat på den identifierade kunskapsluckan mellan
ekonomistyrning i teori och praktik, kommer vi till slutsatsen att detta inte stämmer i
praktiken. Detta på grund av att i praktiken visar inte efterkalkylen det exakta resultatet, då
exempelvis medarbetare kan mata in fel data i systemen. Vidare menar vi att teorin är ett ideal
som inte är realistiskt i praktiken, där den mänskliga faktorn spelar in. En slutsats som gjorts
är att det inte finns en ”perfekt värld”, där modellen kommer stämma överens med
verkligheten. Därmed går det inte att undvika kalkylavvikelser helt, men det går att reducera
dem. Som följd av detta är det intressant för tillverkande företag att se vilka orsaker som finns
till kalkylavvikelser.
Hur kan dessa avvikelser påverkas, för att sedan reduceras och därmed ge en
bättre precision i förkalkylerna?
Studien visar att avvikelser kan påverkas genom arbete med Kaizen i det dagliga arbetet, då
det innebär att medarbetare arbetar aktivt med ständiga förbättringar, effektiviseringar och
reducering av kostnader. Detta medför även positiva effekter för företaget på lång sikt, såsom
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minskade avvikelser, vilket möjliggör en bättre precision i förkalkylerna. Vidare visar studien
att avvikelser kan påverkas och reduceras genom intern benchmarking. Medarbetarna kan
erhålla

och

sprida

kunskap

till

varandra,

för

att

tillsammans

kunna

reducera

kalkylavvikelserna på ett effektivt sätt. I längden kan användning av intern benchmarking
leda till minskade kostnader samt att det inte krävs lika mycket tid till att hitta lösningarna på
de problem som uppstår.

Vi ser även här en tydlig skillnad mellan teori och praktik. I den teori vi har tagit del av
beskrivs verktyg för effektivisering såsom kaizenkalkylering uteslutande som positivt. I denna
studie har vi dock noterat att det i praktiken medför negativa aspekter som exempelvis stress
bland medarbetare och sämre driftsäkerhet i produktionen. Vidare kommer vi till slutsatsen att
tillverkande företag som använder självkostnadskalkylering kan implementera ABCkalkylering i de delar som omfattar omkostnader som fördelas ut. Detta för att uppnå en mer
rättvis fördelning och eventuellt skapa en större förståelse bland medarbetare gällande de
omkostnader avdelningarna får bära och varför. De kostnader som inte kan relateras till
specifika avdelningar kommer i så fall hanteras centralt i företaget.
Kan vi genom intern benchmarking motivera medarbetarna att förbättra det
dagliga arbetet med produktkalkyler och dess avvikelser?
I studien framgår att motivation bland annat skapas genom samhörighet och utveckling.
Därmed anser vi att medarbetarna kan motiveras genom intern benchmarking. Tillsammans
kan de hjälpa varandra att finna lösningar på problem, sprida kunskap och få en känsla av att
vara behövd i organisationen. Med grund i studiens insamlade empiri kan vi dra slutsatsen att
den vanligaste anledningen till att företag inte implementerar effektiviseringsverktyg, som
exempelvis intern benchmarking och Kaizen, är att tiden inte räcker till. Implementering av
dessa verktyg sker oftast inte så länge allt är bra i företaget, utan när någonting förändras i
omvärlden. En slutsats vi ser är att det kan vara fördelaktigt att ta ett steg tillbaka och se till
helheten för företaget och branschen, för att se möjligheter till förbättring och behålla en
konkurrenskraftig position.

6.1 Etiska och samhälleliga reflektioner
Under studien framgick att Alfa arbetar mycket med effektiviseringar som leder till en hög
stressnivå bland medarbetarna. Detta kan på längre sikt leda till en psykisk ohälsa bland
medarbetarna. Vidare mäts prestationer inom Alfa på avdelnings- och lagnivå, inte på
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individnivå. En reflektion vi gör är att detta ändå kan påverka individerna personligen, då vi
upplever en stark teamkänsla bland medarbetarna. Medarbetarna mäts på individnivå genom
individuell lönesättning, men är något som sker i privata utvecklingssamtal.

Alfa är konkurrenskraftigt på grund av dess goda kvalité på produkterna, vilken de ständigt
arbetar med att förbättra. En etisk och samhällelig reflektion vi gör efter att ha genomfört vår
studie är vikten av en god kvalité på produkterna som tillverkas. Inom fordonsindustrin, som
varit subjekt för studien, innebär bristande kvalité en stor risk för säkerheten i samhället. Vi
reflekterar över att det finns risk att produkter med bristande kvalité släpps igenom på grund
av den hårda konkurrensen i omvärlden, där företag vill producera så effektivt som möjligt till
lägsta möjliga kostnad.

I dagens samhälle flyttas många tillverkande företag sina fabriker utomlands, där produktion
kan ske till en lägre kostnad på grund av billigare arbetskraft. Vi ser ett etiskt problem i detta
om fabrikerna i utlandet inte uppfyller samma krav för medarbetarnas arbetsförhållanden som
finns i Sverige. Vidare ser vi ett problem med att kundernas lojalitet kan riskeras om fabriker
flyttas bort från Sverige. Kommer kunderna vilja köpa produkter som tillverkas i ett annat
land eller kommer de svika varumärket och välja ett annat som tillverkas i ursprungslandet?
Vi reflekterar även att varumärket kan ta skada av förflyttning av produktion till utlandet.

Ytterligare en reflektion som kan göras gällande detta ämne är hur det påverkar miljön när
fabriker flyttar utomlands. Ska produkterna transporteras till konsumenter i Sverige blir
miljöpåverkan stor. Företagens sociala och etiska ansvar för samhälle, miljö och ekonomi har
blivit mer aktuellt och uppmärksammat under senare år, då konsumenter blir mer medvetna
om företagens arbete för en hållbar utveckling i världen.

6.2 Uppsatsens bidrag
I studiens inledning identifierades en kunskapslucka mellan ekonomistyrning i teori och
praktik. Studien har bidragit med att minska denna kunskapslucka till viss del, då studien
belyst hur kalkylavvikelser uppfattas i praktiken samt hur medarbetare i ett tillverkande
företag upplever att dessa kan reduceras. Studien är därmed ett exempel från praktiken och vi
anser att den kan användas av både teoretiker och praktiker som är intresserade av ämnet. Vår
förhoppning är att studien kommer att hjälpa Alfa att se de möjligheter som finns och de
förbättringar som kan göras.
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6.3 Förslag till vidare forskning
Under studien har vi funderat över möjligheter till fortsatt forskning inom området. En
möjlighet som vore intressant att studera är hur ABC-kalkylering skulle kunna implementeras
i vissa delar av kalkylerna i tillverkande företag och vad detta skulle ha för konsekvenser.
Vidare föreslår vi forskning inom organisatoriskt lärande, benchlearning, med avseende på
medarbetarnas förståelse för hur ekonomiska mått påverkar varandra och vad de kan göra för
att påverka dessa aktivt i det dagliga arbetet.
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BILAGA 2 - Individuella reflektioner
Amanda Filipsson
I början av januari hade vi riktat in oss på att skriva inom ett annat ämnesområde, men fick
sedan inspiration att välja ett annat spår av fallföretaget. Vi fick en duktig handledare på
skolan som varit till stor hjälp genom denna process och som gett oss stort engagemang från
studiens början. Valet av att skriva mot ett fallföretag har varit givande och det var något vi
strävade efter när vi skulle bestämma oss för ämnet, då båda ville ut och se hur det vi lärt oss
fungerar i praktiken.

Jag har lärt mig att organisera och strukturera min tid och mitt skrivande. Från första dagen
har det funnits en stress om att få klart arbetet i tid med lärorikt innehåll. Vi gick in med
inställningen att det skulle krävas mycket tid och engagemang och har därför haft en bra
framförhållning i planeringen genom hela arbetet. Metodkursen som lästes parallellt fick mig
att känna press samtidigt som det drev mig till att alltid tänka ett steg framåt, vilket jag i
slutändan är tacksam för. I skrivandet av vårt examensarbete har jag lärt mig vara mer
källkritisk och hitta relevanta och informationsrika artiklar. Det har tagit lång tid att genom
böcker och vetenskapliga artiklar hitta bra källor, men detta har enbart höjt arbetets kvalité.
Jag har även fått en djupare förståelse för akademiskt skrivande och att det krävs ett stort
intresse för att skriva en bra studie.

Jag och Elin har studerat tillsammans sedan tre år tillbaka, så jag visste redan innan studiens
början att Elin är en driven person. För oss var det inte ett svårt val att skriva detta arbete
tillsammans, då vi gjort andra skolarbeten ihop med goda resultat. Vårt samarbete har
fungerat bra och vi har genomgått varje steg i processen sida vid sida och hon har funnits där
för att motivera mig. Vi har även lärt oss mycket av varandra och hur det är att arbeta
tillsammans med någon under en längre tid.

Det har varit en otrolig resa att skriva detta arbete. Det roligaste har varit när vi tillbringat tid
hos fallföretaget, där vi träffat nya människor som idag är inspirationskällor till vad jag i
framtiden vill sikta mot. Studien har utvecklat mig som person, då jag lärt mig mer ingående
om hur arbete i större organisationer fungerar i praktiken. Jag har även fått en större förståelse
för det teoretiska och lärt mig prioritera min tid mer effektivt. Denna process har definitivt
påverkat min framtida utveckling positivt.
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Sedan början av januari månad har vi nu sysselsatt oss med den process som att skriva ett
examensarbete innebär. Jag är fascinerad över hur veckorna passerat och uppsatsen sakta men
säkert växt fram till det som den är idag. I början var stressnivån hög, då vi knappt visste i
vilken ände vi skulle börja eller vad de olika delarna av uppsatsen skulle innehålla. Vidare
ville vi i det inledande skedet att uppsatsen skulle omfatta väldigt mycket, vilket gjorde att vi
fick radera en del skriven text samt lägga mycket tid på att avgränsa oss och bestämma vad vi
egentligen ville göra.

Under dessa månader har jag lärt mig mycket. Jag har fördjupat mina kunskaper inom vårt
ämne avsevärt. Det som jag upplever som den tyngsta delen att skriva var teorikapitlet, då det
finns så otroligt mycket att läsa. Mycket tid och kraft lades på att läsa, läsa och läsa lite till
samt att sortera ut vad som var mest relevant för denna studie. En reflektion jag kan göra är
att jag har blivit betydligt bättre på att söka vetenskapliga artiklar i databaser på Internet. Jag
har utvecklat en bra teknik för att läsa dem, vilket gjort att jag nu ser om artikeln innehåller
användbar information mycket snabbare än vad jag kunde innan. Vidare har det varit
intressant att få möjligheten att praktiskt ta del av hur ett tillverkande företags verksamhet
fungerar. Jag anser att detta har gett oss en stor fördel då vi har kunnat koppla vad vi läst i
teorin till praktiken och sätta det i sitt verkliga perspektiv. Under vår empiriinsamling pratade
vi med många olika personer i olika positioner i vårt fallföretag. Jag anser mig har blivit
bättre på att veta hur jag ska ställa en fråga och följdfråga för att respondenten ska känna sig
bekväm och ge ett uppriktigt svar.

Mitt och Amandas samarbete har fungerat väl. Vi lärde känna varandra redan under första
veckan av våra studier och har skrivit flertalet arbeten tillsammans under de år vi studerat.
När vår sista termin kom kände vi båda att det var en självklarhet att vi skulle skriva vår
uppsats tillsammans. Vi hade sedan tidigare en god kännedom om varandras bra och sämre
sidor vilket har medfört att vi under hela processen haft ”högt till tak” och stöttat varandra.
Amanda är duktig på att se helheten och många gånger hållit mig tillbaka när jag velat sväva
iväg lite för långt från vårt kärnämne.

Vi har lyckats väl med denna process eftersom att vi från första dagen planerade och
strukturerade vår tid väl samt satte datum och mål för när delar av uppsatsen skulle vara klara.
Jag anser att vi lyckats hålla vår tidsplan och vi har inte stött på bekymmer någon gång under
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denna tid. Vi hade ett tydligt mål redan från början att skriva hela uppsatsen tillsammans och
inte dela upp arbetet för mycket mellan oss, då vi båda var av uppfattningen att slutprodukten
skulle bli bättre på detta sätt. Med facit i hand har vi dock skrivit enstaka delar var för sig,
men vi har hela tiden korrekturläst och bearbetat varandras text, kommit med idéer och
infallsvinklar.

Jag känner stolthet och en stor lycka över det vi presterat. Vidare känner jag tacksamhet till
vårt fallföretag Alfa och alla respondenter för att vi har fått möjligheten att skriva denna
uppsats hos dem och för ett varmt bemötande. Till sist vill jag passa på att tacka Amanda för
ett gott samarbete, tillsammans har vi skapat ett fint avslut på vår studietid vid Högskolan i
Skövde.
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